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1. Úvod

Ve své práci se věnuji vytváření britské rozvojové politiky z pohledu teorie multi-level 

governance. Má diplomová práce představuje případovou studii vytváření rozvojové politiky (RP) v 

prostředí víceúrovňového vládnutí na příkladu jednoho z členských států Evropské Unie, Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska.

Jako cíl své práce bych chtěla zjistit jakou roli hraje evropská integrace ve vývoji rozvojové 

politiky VB, nakolik evropská integrace rozvojovou politiku VB ovlivnila a jak VB prosazuje své 

zájmy v mezinárodním rozvoji na úrovni evropského vládnutí.

Na evropskou rozvojovou politiku (RP) budu pohlížet z perspektivy Spojeného království 

Velké Británie a Severního Irska'. Musím nicméně zdůraznit, že rozvojová politika VB je ovlivněna 

několika specifiky, které ji odlišují od rozvojových politik jiných členských států EU. Tato specifika 

mají své kořeny v historických, kulturních a politických specifikách VB. Proto nelze výsledky této 

práce automaticky přenést na jiné členské státy EU s rozdílnou kulturou, historií a politickým 

systémem. Je ale možné se delšími zkušenostmi z jiných členských států inspirovat i při vytváření 

koncepce nově se rodících rozvojových politik deseti nových členských států EU a mezi nimi i v 

České republice.

VB má dlouhou tradici rozdělování rozvojové pomoci svým koloniím. Dodnes je bilaterální 

rozvojová spolupráce v kompetenci VB, část financí určených na britskou RP ale VB od svého 

vstupu do EHS v roce 1973 poskytuje Evropskému společenství.

Podle teorie multi-level governance VB provádí svou rozvojovou politiku na více úrovních.

Na jednu stranu VB provádí vlastní bilaterální politiku přímo s chudými rozvojovými zeměmi, na

druhou stranu v určitých oblastech provádí svou rozvojovou politiku skrze instituce Evropské unie a 

snaží se ovlivnit RP EU.

Aby model britské rozvojové politiky nebyl příliš jednoduchý nastupují další aktéři

1 Dále pro zjednodušení používám místo celého oficiálního názvu pouze výraz Velká Británie, případně zkratku VB.

1



rozvojové politiky. Kromě evropské úrovně vládnutí existuje ještě další úroveň mezinárodních 

multilaterálních organizací, v kterých VB působí. A navíc ještě existuje úroveň subnacionálního, 

regionálního vládnutí. V rámci britského státu přistupují aktéři na úrovni nižší veřejné správy a po 

devoluci v roce 1999 i vlády Skotska, Walesu a Severního Irska. Ale ještě silněji se projevují aktéři 

z občanského sektoru, především neziskové organizace zabývající se mezinárodním rozvojem. Ve 

své práci se nicméně vzhledem к omezenému rozsahu subnárodními úrovněmi vládnutí nebudu 

podrobněji zabývat. Evropské vládnutí je vytvářeno nejen na různých úrovních, ale i různými 

aktéry. Mluvíme tedy nejen o multi-level governance, ale i o multi-actomess.

Existují různé pohledy na vytváření národních politik v Evropské Unii. Podle liberálního 

intergovernmental ismu jsou státy jedinými aktéry evropské politiky a evropské instituce jsou jimi 

utvářeny. Toto jednosměrné zaměření teorie multi-level governance zmírňuje. Podle teorie multi- 

level governance jsou státy důležitými aktéry ve vytváření politik, nicméně jsou doplněny dalšími 

aktéry na nadnárodní a subnárodní úrovni. Podle této teorie se tedy evropská politika vytváří na 

různých úrovních. Teorie multi-level governance vychází z neofunkcionalistických základů. Poprvé 

ji vypracovali Marks, Hooghe a Blank. Odmítají jednodimensionální teoretickou kostru a 

upřednostňují komplexní model, který identifikuje řadu aktérů napříč různými úrovněmi politik, 

kteří jsou charakterizováni „vzájemnou závislostí, komplementárními funkcemi a překrývajícími se 

kompetencemi.“2 „Tento přístup jednak zahrnuje, ale i zmírňuje intergovemmentální hlavní zájem o 

centrální roli státu. Zásadní změnu představuje, že multi-level governance předpokládá, že státy 

(reprezentované Radou ministrů) sdílejí autoritu rozhodování se supranacionálními institucemi a

následně státy, zatímco zůstávají důležitými aktéry, nemohou zajistit požadované výsledky a jsou

sami omezené domácími zájmy a vlivy.“3

Pojem europeizace je velmi problematický a mezi politology a dalšími společenskovědními 

autory se vedou diskuze o jeho obsahu. Rozlišují se různé roviny evropeizace. „Na úrovni

2 Holland, M., The EU and the Third World, (New York, Palgrave, 2002), str. 239.
3 Holland, M., The EU and the Third World, (New York, Palgrave, 2002), str. 239.
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členských států EU se evropeizace projevuje přizpůsobováním se vnitrostátní polity, politics a 

policy změnám, které diktuje EU. Souvisejícími procesy jsou implementace evropských politik a 

jejich evaluace, změny strategie a taktiky politických aktérů, institucionální „inženýrství“ plynoucí 

přímo, či nepřímo z požadavků EU a nutnosti adaptace na změny v procesu integrace. Na 

legislativní úrovni spočívá proces europeizace v přejímání právních norem EU- acquis 

commuautaire.“4

Na úvod je důležité objasnit, že za evropskou rozvojovou politiku nepovažuji pouze 

rozvojovou politiku Evropského Společenství, ale souhrn rozvojových politik členských států 

Evropské unie spolu s rozvojovou politikou Evropského společenství. Dalo by se říci, že tedy 

evropskou rozvojovou politiku můžeme rozdělit na 25 bilaterálních a 1 multilaterální politiku, i 

když ne všichni autoři s tímto rozdělení souhlasí a toto rozdělení není úplně přesné, jelikož 

evropské státy a Evropské společenství při rozvojové politice spolupracují a vytváří se tak i oblasti, 

které jsou součástí rozvojové politiky Evropského společenství a zároveň i členských států. 

Vzhledem к omezenému rozsahu diplomové práce se zabývám pouze tradiční rozvojovou politikou 

a nezahrnuji do své práce specifické otázky humanitární pomoci.

Jádro mé práce spočívá v období po roce 1997, kdy došlo ke změně vládnoucí strany ve VB. 

Po mnoha letech vlády konzervativců byla vláda Johna Majora vystřídána labouristickou vládou 

Tonyho Blaira. Tato vláda zaujala odlišný přístup к rozvojové politice i к evropské integraci než její 

předchůdci. Jako konečný bod pro svou práci považuji konec roku 2005, kdy skončilo i britské 

předsednictví EU a rok 2005, který britský předseda vlády označil za rok boje proti chudobě.

Pro zasazení tématu do širších souvislostí se ale v úvodu věnuji i historickému vývoji 

britské rozvojové politiky a rozvojové politiky ES a vývoji vztahů mezi rozvojovou politikou VB a 

ES před rokem 1997.

V jednotlivých kapitolách se zabývám rozvojovou politikou VB, rozvojovou politikou ES a

4 Dančák, B., Fiala P., Hloušek, V., Evropeizace: Pojem a jeho konceptualizace, p. 14, in: Dančák, B., Fiala P,
Hloušek, V. (eds.), Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu (Masarykova universita v Brně, Brno, 2005).
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vztahem mezi rozvojovou politikou ES a VB. V dalších kapitolách se věnuji britské kritice 

nekoherencí mezi RP ES a jinými politikami ES a poté udávání agendy v evropské a mezinárodní 

rozvojové spolupráci Velkou Británií.

Vysvětlení používaných pojmů

Na úvod je ještě důležité objasnit co rozumím pod pojmy rozvojová pomoc, rozvojová 

spolupráce a rozvojová politika a rozvojové státy.

Podle DAC OECD5 „představuje oficiální rozvojová pomoc granty nebo půjčky zemím a 

oblastem, které jsou na části 1 seznamu DAC příjemců pomoci (rozvojové země), které:

a.) jsou poskytnuty oficiálním sektorem

b.) mají za hlavní cíl podporu hospodářského rozvoje a blahobytu

c.) jsou poskytnuty za zvýhodněných podmínek (pokud se jedná o půjčku, grantový element6 by 

měl tvořit alespoň 25 procent)

Jako dotatek к finančním tokům, je v pomoci zahrnuta technická spolupráce. Granty, půjčky a 

úvěry za vojenskými účely nejsou zahrnuty.“7

Další definici poskytuje politický lexikon8: „rozvojová pomoc je souhrnný pojem pro různé 

formy podpory a přispívání tzv. rozvojovým zemím skrze soukromé, státní, národní nebo 

mezinárodní organizace průmyslových zemí ve formě:

a.) technické pomoci a spolupráce (poradenství, vzdělávání atd.)

b.) pomoci ve formě dodávek zboží (investice, potraviny atd.)

5 OECD DAC je výbor OECD, který se věnuje rozvojové pomoci. Je součástí OECD od jejího vzniku v roce 1961. 
Jeho členy je 22 států, které dohromady poskytují 95 % světové rozvojové pomoci. Mezi členy patří všech „starých“ 
15 členů EU, Norsko, Švýcarsko, USA, Kanada, Japonsko, Austrálie a Nový Zealand a také Evropská komise, která 
je brána jako samostatný dárce.

6 Grantový element reflektuje výšku úrokové sazby, dobu do kdy je půjčka splatná a datum první splátky. Většinou 
OECD DAC počítá za tržní úrokovou míru 10 %. Proto grantový element půjčky z 10 % úrokem je nula, grantový 
element grantu je 100 %.

7 OECD DAC, DAC's Glossary, 20.5.2006, available at 
http://www.oecd.Org/glossary/0,2586,en_2649_33721_1965693_l_l_l_l,00.html# 1965580.

8 Schubert, Klein, Das Politiklexikon (Bonn, Verlag J.H.W. Dietz, 2001).
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c.) kapitálové pomoci (např. půjčky)

d.) obchodněpolitické spolupráce (stabilizace cen, zrušení cel atd.)

Rozvojová pomoc je spojena s určitým politickým základem a má obecný cíl dostat 

podporované země do situace, kdy se budou moci obejít bez rozvojové pomoci (tzv. pomoc к 

svépomoci). V poslední době se spíše než pojem rozvojová pomoc vžil pojem rozvojová 

spolupráce. Tento fakt vychází z toho, že na rozvoji by měly spolupracovat obě strany - jak dárce, 

tak i příjemce pomoci.

„Každý stát, který poskytuje rozvojovou pomoc jiným státům by měl mít vytvořenou 

rozvojovou politiku anebo oficiální rozvojovou pomoc, která určuje mechanismy implementace 

rozvojové pomoci, definuje státy, kterým pomoc poskytne, velikost rozpočtu, strategii atd. 

Rozvojovou politiku definuje vláda, kterou zastupuje buď Ministerstvo zahraničních věcí, anebo 

Ministerstvo pro rozvoj anebo jiné určené ministerstvo. Každý rok vláda schvaluje Národní 

programy, v kterých jsou zadefinované způsoby, kam a v jaké výši se peníze určené na rozvojovou 

pomoc rozdělí. Na tvorbě oficiální rozvojové pomoci, hlavně na její implementaci se podílejí 

národní subjekty, mezi které řadíme: státní instituce, mimovládní organizace, podnikatelské 

subjekty.“9

Britské ministerstvo pro mezinárodní rozvoj (DFID) definuje na svých internetových 

stránkách mezinárodní rozvoj jako “úsilí rozvojových a rozvinutých zemí přivést lidi z chudoby a 

tím omezit závislost jejich zemí na zámořské pomoci. Mnoho různých věcí může přispět к rozvoji, 

který omezuje chudobu, jako např. urovnávání konfliktů, zvyšování rozvojové pomoci, zlepšení 

pomoci, zlepšení zdravotnictví a vzdělávání.10”

Za rozvojové země jsou podle DAC OECD považovány státy, které jsou oprávněné к 

příjmu oficiální rozvojové pomoci (ODA)11. DAC OECD od roku 1961 pravidelně sestavuje pro

9 Schubert, Klein, Das Politiklexikon (Bonn, Verlag J.H.W. Dietz, 2001).
10 Oficiální internetové stránky DFID UK, What is development?, 10.5.2006, available at 

http://www.dfld.gov.uk/aboutdfid/.
11 OECD DAC, History o f  DAC lists o f  aid recipient countries, 20.5.2006, available at 

http ://www.oecd.org/document/55/0,2340,en_2649_33721_35832055_l_l_l_l,00.htm l.
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statistické účely list příjemců ODA. Od roku 1969 vytváří seznam států oprávněných к příjmu 

ODA. Od roku 1993 je seznam příjemců pomoci rozdělen na dvě části. Pouze pomoc pro “tradiční 

rozvojové země”, které jsou v první části se počítá jako ODA. V druhé části jsou rozvinutější země. 

Pomoc těmto zemím se označuje jako oficiální pomoc.

Rozbor literatury a pramenů

Pro teoretické zakotvení své práce jsem použila literaturu věnující se teorii multi-level 

governance. Nej důležitější prací pro mě byla kniha Wolfganga Wesselse „Fifteen Into One?“. Tato 

práce se snaží uchopit jak se 15 národních států12 vypořádává s výzvou evropské integrace. Hlavní 

otázkou je, jak jsou západoevrovropské státy formovány a stávají se součástí nového odlišného 

politického útvaru 13.

Wolfgang Wessels je znám jako autor „fusion theory“. Podle této teorie „intenzivní 

„europeizace“ může být viděna jako zásadní ingredience ve „fusion modelu“, v kterém národní 

aktéři - dobrovolně nebo nedobrovolně- vytvářejí nevratný proces sdílení a splývání politických 

nástrojů. „Fusion proces“ zdůrazňuje kontroly a vyrovnávání mezi národními a evropskými 

institucemi při připravování, vytváření, implementaci a kontrole závazných rozhodnutí. Zaostřuje 

na smíchávání národních a EU kompetencí a sdílené zodpovědnosti institucí za kombinované 

použití státních nástrojů. Podle tohoto přístupu precizní rozdělení kompetencí a zodpovědností je 

nepravděpodobné a mohlo by dokonce být viděno jako nepotřebné. Namísto toho „fusion model“ 

zdůrazňuje velké množství institucionálních interakcí a spolupráce.“14 „Veřejná diskuze o 

politickém rozhodování a administrativní účasti je charakterizována rostoucí de facto intemalizací

evropských otázek do tradičních národních sfér.“15 Proto nelze studovat jednotlivé politiky

12 v době napsání všechny členské státy EU
13 Wessels, W., Maurer, A., Mittag, J. (eds.), Fifteen Into One?: The EU and its Member States (Manchester,

Manchester University Press, 2003), str. 4.
14 Wessels, W., Maurer, A., Mittag, J. (eds.), Fifteen Into One?: The EU and its Member States (Manchester,

Manchester University Press, 2003), str. 446.
15 Wessels, W., Maurer, A., Mittag, J. (eds.), Fifteen Into One?: The EU and its Member States (Manchester,
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členských států EU a přitom vyloučit nově vznikající politický útvar - Evropskou unii. Jedna 

kapitola této knihy je věnována přímo adaptaci britského politického systému na výzvy evropské 

integrace. V této kapitole je popsáno britské zapojení do evropského vládnutí. ,

Z prací zabývajících se britským politickým systémem jsem použila knihu Andrewa Geddes 

„The EU and British Politics“ a knihu Lenky Rovné „Kdo vládne Británii?“.

Rozsah literatury zabývající se rozvojovou politikou EU je značný. Pro účely své diplomové 

práce jsem čerpala z knihy M. Hollanda „The EU and the Third World“ a ze dvou knih zabývající se 

evropskou ekonomickou integrací. První je kniha El Agry „The EU History, Institutions, 

Economics, Policies”, v které se A. Marin věnuje v jedné kapitole dohodám z Lomé. Druhou knihou 

je “The Economics of the EU” od M. Artise a L. Normana, v které se Frederick Nixson věnuje 

Zahraniční pomoci EU. Tyto dvě knihy mi pomohly při vytváření historického rámce mé práce, 

jelikož popisují vývoj rozvojové politiky ES od jejího vzniku v roce 1957 a změnu rozvojové 

politiky ES po vstupu VB do EHS v roce 1973. Zvláště F. Nixson se věnuje i roli jednotlivých 

členských států. Z českých knih popisuje rozvojovou politiku EU kniha Petra Jelínka “Rozvojová 

politika Evropské Unie”. Také spoustu zajímavých informací o rozvojové politice EU poskytují 

studie think-tanks a výzkumných center, o kterých se zmiňuji později.

К porozumění situace v rozvojové politice EU v 90. letech mi napomohly knihy dvou 

autorek pocházejících z různých částí Evropy. Jednou z nich je Anette Windmeisser z Rakouska a 

druhou je Karin Arts z Nizozemí. Období 90. let se vyznačovalo překotnými změnami po skončení 

Studené války. Velký důraz byl kladen na politický dialog. Tyto dvě knihy se zabývají lidskými 

právy v rozvojové spolupráci EU a zapojením lidských práv do spolupráce v rámci smluv z Lomé.

Pro pochopení problému rozvoje a rozvojové politiky obecně mi pomohla kniha Tima 

Allena „Poverty and development into the 21st century“.

Informace o rozvojové politice VB jsem čerpala ponejvíce z různých studií. Nej důležitější 

byla studie Owena Bardera.

Manchester University Press, 2003), str. 20.
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Velký příspěvek к výzkumu rozvojových politik představují různá výzkumná centra a think 

tanks. Mezi britskými think-tanks zabývajícími se mezinárodním rozvojem a humanitárními 

otázkami je důležitý Zámořský rozvojový institut (ODI). Z českých think tanks je důležitým 

Rozvojové středisku při Ústavu mezinárodních vztahů, které je podpůrným odborným pracovištěm 

Ministerstva zahraničních věcí ČR, evropskou rozvojovou spoluprací se zabývá Petr Jelínek. Z 

internetových zdrojů musím zmínit české stránky www.rozvojovka.cz financované Ministerstvem 

zahraničí, Ekumenickou akademii, Glopolis.

Z celoevropských organizací jsou důležité Euforie, ECDPM, EADI, Eurostep, Oxfam, 

Concord. Euforie působí od roku 1995 jako zdroj informací pro mezinárodní spolupráci a rozvoj. 

Cleny jsou organizace občanského sektoru, vlády a výzkumné organizace. ECDPM, neboli 

Evropské centrum pro management rozvojové politiky (European Centre for Development Policy 

Management), působí od roku 1986 na podporu lepších obchodních a rozvojových vztahů mezi 

Evropskou unií a skupinou AKP států. EADI je Evropská asociace institutů rozvojového výzkumu a 

školení, která má 360 členů. Eurostep je sítí patnácti hlavních rozvojových neziskových organizací 

z dvanácti evropských zemí. Tato síť byla vytvořena v roce 1990 za účelem zlepšení koordinace na 

evropské úrovni. Oxfam International je konfederace dvanácti rozvojových agentur působících ve 

120 rozvojových zemích světa. Jedna pobočka sídlí i ve Velké Británii. Concord je konfederace 

evropských nevládních organizací pro pomoc a rozvoj.

Z pramenných materiálů ve své práci používám legislativní akty vydané Radou EU a 

Evropskou komisí a hlavu XX Smlouvy o založení ES, která stanovuje základy rozvojové politiky 

ES. Dále používám internetové stránky EU a britského předsednictví EU z roku 2005. Z britských 

zdrojů používám dokumenty vydávané britským Ministerstvem pro mezinárodní rozvoj a dalšími 

ministerstvy, proslovy britských ministrů, oficiální stránky organizace Commonwealth. Dále 

používám novinové zprávy, statistiky oficiální rozvojové pomoci a zprávu Komise pro Afriku.
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2. Rozvojová politika Velké Británie

2.1. Historický vývoj rozvojové politiky Velké Británie

Kořeny britské rozvojové pomoci sahají do roku 1929. V tomto roce byl schválen 

Koloniální rozvojový zákon („Colonial Development Act“), který poprvé uznal zodpovědnost Velké 

Británie za rozvoj v koloniích. Podle tohoto zákona pomoc, o které hlasoval parlament na období 

deset let nepřesahovala 1 milion liber ročně. Pomoc ale pokračovala i po rozpadu impéria. V roce 

1958 britská vláda deklarovala, že rozvojová pomoc bude poskytována nejen zbývajícím koloniím, 

ale i bývalým koloniím, které byly členy Commonwealthu a i některým nečlenům 

Commonwealthu.

V roce 1961 byl založeno odbor pro technickou spolupráci (Department of Technical 

Cooperation), který spravoval britskou rozvojovou pomoc. V roce 1964 bylo založeno Ministerstvo 

pro zámořský rozvoj. V roce 1970 bylo Ministerstvo zrušeno a funkci ministra pro zámořský rozvoj 

převzal Ministr pro zahraniční věci a Commonwealth. Zámořská rozvojová pomoc byla prováděna 

prostřednictvím Zámořské rozvojové správy (Overseas Development Administration - ODA), která 

tvořila funkční křídlo Ministerstva pro zahraniční věci a Commonweath. V květnu 1974 byla 

Zámořská rozvojová správa znovu ustanovena jako samostatné ministerstvo, nicméně v roce 1979 

se situace znovu vrátila do stavu před rokem 1974.

Rozvojová politika VB za konzervativních vlád (1979-1997)

Za vlády Margaret Thacherové byl v roce 1980 přijat Zákon o zámořském rozvoji a 

spolupráci („Overseas Development and Cooperation Act“), který vládě dovoloval použít 

rozvojovou pomoc za velkým množstvím účelů. Podle jednoho z komentátorů „pouze málo věcí

9



symbolizovalo vítězství paní Thacherové v roce 1979 tolik jako změny, které se brzy projevily ve 

vládní rozvojové politice a zámořských výdajích na rozvoj.“16 V únoru 1980 nový ministr pro 

zámořský rozvoj oznámil, že „ vláda bude dávat větší důraz na alokaci pomoci za politickými, 

průmyslovými a komerčními cíli vedle základních rozvojových cílů.“17 Výsledkem bylo, že vzrostl 

rozsah prostředků poskytovaných na rozvoj obchodu, stejně jako podpora britských obchodníků. 

Vláda rovněž upřednostňovala bilaterální pomoc před multilaterální pomocí, poskytovanou mimo 

jiné Evropským hospodářským společenstvím. Nicméně změna dohodnutých závazků nebyla 

jednoduchá, a tak pokles rozpočtu na rozvojovou pomoc se dotkl více bilaterální než multilaterální 

spolupráce.

Ve Velké Británii existují tři největší politické strany, které mezi sebou zápasí ve volbách. 

Před posledními parlamentními volbami v květnu 2005 vyšlo v britském listu The Guardian 

porovnání agendy jednotlivých stran ve vztahu к mezinárodnímu rozvoji18. Z výsledků tohoto 

porovnávání je zřejmé, že přestože jejich programy jsou velmi podobné, konzervativci stále dávají 

ze všech tří stran nej menší důraz na rozvojovou politiku. V otázce výše finanční pomoci všechny 

strany souhlasily s cílem daným OSN, aby výše rozvojové pomoci dosahovala 0,7 % HDP. Tohoto 

cíle chtěli dosáhnout labouristé a toryové v roce 2013. Liberálové chtějí tento cíl dosáhnout již v 

roce 2011. Nejmenší výdaje na rozvojovou politiku v roce 2007-2008 plánovali toryové - 5,3 

miliard liber, oproti 6,5 miliard, které navrhovaly labouristé. Je tedy vidět, že ze všech tří 

nej větších britských politických stran Toryové stále kladou nejmenší důraz na zvýšení rozvojové 

pomoci chudým státům.

16 Mitchell, J., Public campaigning on overseas aid in the 1980s, Britain's overseas aid since 1979: Between idealism 
and self interest (Manchester, Manchester University Press, 1991), p. 146.

17 Marten, Neil, The 1980 Statement on Overseas Aid, House o f Commons Official Report (Hansard), 20 February 
1980 , Cols 464-465, statement o f  the Minister for Overseas Development, 20.3.2006, available at 
http://www.owen.org/musings/marten.php.

18 Guardian Unlimited, Special Reports - Politics, International Development, 3.5.2006, available at 
http://politics.guardian.co.uk/election2005/policyguide/international.html.
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Vzrůst důrazu na rozvojovou politiku ve VB po nástupu labouristické vlády

Velký vliv na rozvojovou pomoc VB tedy má vládnoucí strana. Vláda Tonyho Blaira 

vycházela z jiných ideových základů než vláda toryů, a proto zaujala к rozvojové politice odlišný 

přístup.

Důležitou byla změna zahraniční politiky. Labouristé zaujali vstřícnější postoj к evropské 

integraci a po svém nástupu deklarovali novou zahraniční politiku. Nově nastupující ministr 

zahraničí Robin Cook uvedl ve své zahajovací řeči 12. května 1997, že britská zahraniční politika 

potřebuje etickou dimenzi. V následných proslovech prohlásil, že lidská práva by vláda měla 

postavit do centra zahraniční politiky.19 Vytvoření Ministerstva pro mezinárodní rozvoj (DFID) a 

zvýšení rozpočtu na rozvojovou spolupráci bylo součástí nové zahraničněpolitické strategie.20

Za vlády konzervativců bylo oddělení pro mezinárodní rozvoj součást Ministerstva zahraničí 

a Commonwealthu. Za vlády labouristů bylo toto oddělení samostatným ministerstvem, byl rozšířen 

aparát, se kterým toto oddělení operuje a byl vytvořen post ministra pro rozvoj, který je členem 

Kabinetu. Ve Velké Británii působí velké množství ministrů, nicméně jen ti nej vlivnější jsou členy 

Kabinetu. V roce 1997 byl tedy post ministra pro rozvoj povýšen a ten tak získal větší vliv na 

prosazení rozvojové agendy při jednáních Kabinetu. I zvětšení rozsahu byrokratického aparátu 

zabývajícího se rozvojovou pomocí bylo zřetelné. Zatímco v roce 1999/2000 zaměstnávalo DFID 

1280 zaměstnanců, v roce 2003/2004 to bylo již 178021.

I když reálnost etické dimenze zahraniční politiky byla mnohými komentátory, především 

zastánci realismu v mezinárodních vztazích, zpochybňována, větší důraz na rozvojovou politiku byl 

důležitým praktickým výsledkem této koncepce. Tato koncepce měla velmi silný vliv v prvním 

vládním období Tonyho Blaira, nicméně po účasti VB v irácké válce byla velmi silně otřesena.

19 Wheeler, N. J., Dunne, Т., Moral Britannia? Evaluating the Ethical Dimension in Labour's Foreign Policy ( Londýn, 
Foreign Policy Centre, 2003), p. 5.

20 Wheeler, N. J., Dunne, Т., Moral Britannia? Evaluating the Ethical Dimension in Labour's Foreign Policy, p. 17.
21 DFID Departmental Report 2005, Annex 1 Analysis o f Departmental Expenditure, Table 7.
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Vliv na prosazení důležitosti rozvojové politiky ve VB měly i osoby ve vedení britské 

politické scény. V roce 1997 stanula v čele nového Ministerstva pro mezinárodní rozvoj Clare 

Short. Tato žena - podle dokumentu kanadského institutu pro zahraniční vztahy z roku 2005 - měla 

velký vliv na úspěšný průběh reformy rozvojové politiky ve VB. Kromě dobrých organizačních 

schopností také podporovala diskuzi, snažila se o zapojení nejlepších expertů a usilovala o co 

nejkvalitnější výsledky. Důležité byly její velmi dobré vztahy s ministrem financí Gordonem 

Brownem a podpora ministerského předsedy Tony Blaira22. V čele Ministerstva zůstala Clare Short 

6 let a během této doby se toto Ministerstvo transformovalo ve velmi efektivní agenturu. Clare 

Short Ministerstvo opustila právě kvůli nesouhlasu s angažováním VB v Iráku a nahradil ji Hillary 

Benn.

Noviny The Economist označily britské Ministerstvo pro zámořský rozvoj za model pro 

další bohaté země.23 Nevládní organizace Oxfam označila Ministerstvo za nej lepší bilaterální 

rozvojovou agenturu. Studie prováděná pro kanadskou vládu shledala, že „před 10 lety bylo DFID 

považováno za středně kvalitní rozvojovou agenturu. Dnes je obecně považováno za jednu z 

nejlepších na světě.“24

Nástupem labouristů к vládě se nezměnila situace pouze v exekutivě, ale i v legislativě. 

Mezinárodním rozvojem se zabývaly různé výbory parlamentu již od roku 1967. V letech 1967-8 

„podvýbor С rozpočtového výboru“ vydal zprávu o zámořské pomoci. V roce 1968 byl ustanoven 

samostatný „zvláštní výbor pro zámořskou pomoc“, který byl později přejmenován na „zvláštní výbor 

pro zámořský rozvoj“. V roce 1979 byl zaveden současný systém „zvláštních resortních

výborů“(departmental select committees)25. Od této doby neexistoval výbor, který by se zabýval

22 Greenhill, R., Making a Difference? External Views on Canada's International Impact, The interim report o f the 
External Voices Project (Toronto, Canadian Institute o f Internationa] Affairs, 2005), p. 16.

23 citace z The Economist, Aid Policy, 31. říjen 2002 In: Barder, O., Reforming Development Assistance: Lessons from 
the UK Experiences (Center for Global Development, 2005), p. 3, 20.2.2006 available at 
http://www.cgdev.org/content/publications/detail/4371.

24 citace z Greenhill, Robert. Making a Difference: External Views on Canada's International Impact-the interim report 
of the Global Voices Project, leden 2005 In: Barder, O., Reforming Development Assistance, p. 3.

25 Zvláštní resortní výbory jsou výbory parlamentu, které se věnují kontrole jednotlivých vládních oddělení, zkoumají 
výdaje, správu a politiky daných oddělení a jejich veřejných součástí (např. quangos -tzv. quasi neziskových organizací). 
Výbory si sami rozhodují o předmětech svého zájmu, sbírají podklady a podávají zprávy parlamentnímu shromáždění. 
Vládaje zavázaná odpovídat na tyto zprávy a některé zprávy jsou debatovány na půdě parlamentu. Předseda vlády se
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výhradně mezinárodním rozvojem. Tato činnost byla součástí agendy výboru zahraničních záležitostí. 

Tento výbor měl pravomoc ustanovit podvýbor, který by detailněji zkoumal otázky mezinárodního 

rozvoje. Takovýto stav přetrval do roku 1997.

V roce 1997 byl v rámci Dolní sněmovny britského parlamentu ustanoven výbor pro 

mezinárodní rozvoj. Tento výbor je jmenován Dolní sněmovnou, aby kontroloval výdaje, správu a 

politickou činnost Ministerstva pro mezinárodní rozvoj. Dále také zkoumá činnosti multilaterálních 

organizací a neziskových organizací, do kterých Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj přispívá. Proto 

tento výbor zkoumá i činnost ES v rozvojové politice. Důležitým se stal příspěvek tohoto výboru к 

diskuzi o roli ES v jednání o rozvojové agendě z Dohá v rámci Světové obchodní organizace.

2.2. Cíle a úkoly současné rozvojové politiky Velké Británie

Cíle britské RP byly stanoveny ve dvou bílých knihách26 vydaných labouristickou vládou v 

roce 1997 a 2001 a dále v Zákonu o mezinárodním rozvoji z roku 2002. Rozvojové politiky se 

dotýkala i bílá kniha o obchodu a investování z roku 2004 nazvaná „Umožnění globalizaci být silou 

к dobrému (Making Globalisation a force for good)“, která ukazovala, jak obchodní reforma, 

obzvláště jednání o rozvojové agendě z Doha v rámci Světové obchodní organizace, může podpořit 

mezinárodní rozvoj.

Bílá kniha z roku 1997 „Odstranění chudoby : Výzva pro 21. století“

Tato bílá kniha obsahovala dvanáct závazků spojených do čtyř sekcí:

setkává s předsedy těchto výborů dvakrát v roce, aby zodpovídal jejich dotazy. Většina výborů má 11 členů a předseda 
má velký vliv na výběr projednávané agendy.

26 Bílé knihy vydává vláda a stanovují nebo navrhují politiky na řešení aktuálních problémů. Ačkoliv bílé knihy mohou 
být podnětem pro konzultaci o detailech nové legislativy, většinou značí jasný záměr vlády vytvořit novou 
legislativu. To rozlišuje bílé knihy od zelených knih.
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1. sekce - Výzva rozvoje

Překlenující cíl pro rozvojovou spolupráci VB byla v této bíle knize stanovena likvidace chudoby a 

podpora ekonomického růstu podporujícího chudé. Toho má být docíleno prostřednictvím vytvoření 

udržitelných životních podmínek, podněcováním lidského rozvoje a zachovávání životního 

prostředí, zvláště skrze dlouhodobé rozvojové partnerství s mnoha velmi chudými zeměmi v 

subsaharské Africe a jižní Asii.

2.sekce - Budování partnerství

Dalším cílem má být mnohostranný přístup к budování partnerství. Partnerství chce VB budovat s 

rozvojovými zeměmi a obzvláště s těmi chudšími zeměmi, které se zavázaly dosáhnout 

mezinárodních rozvojových cílů, s dalšími dárci a rozvojovými agenturami, se soukromým a 

dobrovolným sektorem a výzkumnou komunitou ve VB.

3.sekce - Konzistence politik

DFID usiluje o širokou konzistenci s cíly udržitelného rozvoje v plné řadě vládních politik 

ovlivňujících rozvojové země. Mezi tyto politiky patří ochrana životního prostředí, obchod, 

investování, zemědělská politika. Zvláštní důraz chce klást na oblast lidských práv, prevenci 

konfliktů a snížení zadlužení.

4.sekce - Budování podpory pro rozvoj

Dalším cílem je budování podpory rozvoji zvýšením veřejného uvědomění. Dále chtěla VB zajistit, 

aby zdroje byly využívány pouze na omezení chudoby a zvrátit pokles ve výši britské oficiální 

rozvojové pomoci.

Bílá kniha z roku 2000 „Odstranění světové chudoby: Umožnění globalizaci působit pro 

chudé (Eliminating World Poverty: Making Globalisation work for Poor)“

Bílá kniha z roku 1997 byla doplněna bílou knihou o globalizaci v roce 2000. Tato kniha
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potvrzovala dosavadní stanoviska a přístupy vlády a dále rozvíjela vládní agendu. Základním 

východiskem dokumentu bylo, že globalizace přináší nebývalé příležitosti, ale i rizika, a že 

nejchudší země mohou být marginalizovány, pokud nebude dána větší pozornost mezinárodním 

ekonomickým vazbám. Tato „globalizační bílá kniha“ zahrnovala závazky pro vládu VB ve velké 

řadě politických oblastí - v napomáhání účinné vládě a efektivním trhům, investování do lidského 

potenciálu a sdílení schopností a znalostí, ve využití soukromých financí, zachycení zisků z 

obchodu, řešení globálních problémů životního prostředí, účinnější použití rozvojových financí, 

posílení mezinárodního systému. Tato bílá kniha oznámila záměr vlády ukončit vázání rozvojové 

pomoci na její čerpání britským zbožím a službami a obsahovala závazek zvýšit podíl oficiální 

rozvojové pomoci na 0,33 % HDP do roku 2003/2004 a pokračovat v pokroku к dosažení 0,7 % 

požadovaných OSN.

Tato bílá kniha byla rozdělena do osmi kapitol. Těmito osmi kapitolami byly: výzva 

globalizace; podpora efektivních vlád a účinných trhů; investování do lidí, sdílení dovedností a 

znalostí; zapojení soukromých financí; zachycení zisků z obchodu; řešení globálních 

enviromentálních problémů; efektivnější využití rozvojové pomoci; posílení mezinárodního 

systému.

Zákon o mezinárodním rozvoji z roku 2002

17. června 2002 vešel v platnost Zákon o mezinárodním rozvoji, který je hlavním zákonem 

regulujícím rozvojovou a humanitární pomoc ve VB. Tento zákon stanovuje za jakých podmínek a 

jakou formou může být pomoc poskytována. Tento zákon byl již plánovaný v bílé knize z roku 

2000 a nahradil zastaralý Zákon o zámořském rozvoji a spolupráci z roku 1980.

Nový zákon poprvé stanovil legislativně jako základní cíl činnosti Ministerstva pro rozvoj 

potlačení chudoby a zajistil, že budoucí vlády nebudou moci použít rozvojovou pomoc к jinému,
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než tomuto účelu. К jiným účelům patří mimo jiné přivázání pomoci к podmínce odběru zboží a 

služeb u britských firem. Británie se tak stala prvním státem, kde je svazování pomoci podmínkou 

odběru zboží a služeb dárcovské země nelegální.

Podle tohoto zákona každý projekt a program rozvojové spolupráce by měl být potvrzen na 

základě toho, zda podporuje udržitelný rozvoj či blaho lidí, a že je pravděpodobné, že připěje к 

potlačení chudoby. Jedinou výjimku představují pomoc britským zámořským územím, humanitární 

pomoc a příspěvky multilaterálním rozvojovým bankám. Tento zákon také ujasnil, za jakými účely 

může být pomoc poskytována zámořským územím, legálně zajistil činnost Ministerstva pro rozvoj 

za účelem povědomí o rozvoji a stanovil řadu mechanismů, skrze které může být rozvojová pomoc 

poskytována.

Tento zákon kodifikoval změny, které se odehrály v rozvojové pomoci po roce 1997. Stejně 

jako zahraniční politika je i rozvojová politika podle tohoto zákona primárně rezervována pro vládu 

Velké Británie, nerozhoduje o ní tedy skotský a welšský parlament.

2.3. Postavení rozvojové politiky VB ve srovnání s jinými dárci

VB je ve srovnání s ostatními poskytovateli rozvojové pomoci významným dárcem. Pokud 

pohlížíme pouze na část HDP, která je poskytována na mezinárodní rozvoj, je VB pouze 

průměrným dárcem v poměrech EU. Podle atlasu dárců EU v roce 2004 byla VB na devátém místě 

z 25 členských států.27 Pokud vezmeme v úvahu, že posledních devět míst zaujaly nové členské 

státy, které jsou označovány za tzv. „nastupující dárce“ (emerging donors), umístila se VB až v 

druhé polovině dárců z EU patnáctky. O něco lépe si stojí pokud se měří výše rozvojové pomoci na 

obyvatele. V tomto případě byla na osmém místě v EU28. Nicméně úplně jiný výsledek se nám

27 Evropská Komise, OECD, EU Donor Atlas 2006 (Brussels, Evropská Komise, OECD, 2006), p. 6, 3.5.2006, 
available at http://www.europa.eu.int/comm/development/body/publications/descript/pub7 _29 _en.cfm.

28Evropská Komise, OECD, EU Donor Atlas 2006 (Brussels, Evropská Komise, OECD, 2006), p. 8 3.5.2006, 
available at http://www.europa.eu.int/comm/development/body/publications/descript/pub7_29_en.cfhi.
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ukáže, pokud se podíváme na množství rozvojové pomoci poskytované jednotlivými zeměmi EU. V 

tomto případě je VB na druhém místě za Francií.29

Další faktor se ukáže pokud neporovnáváme VB pouze s Evropou, ale Ls dalšími světovými 

dárci. V tomto případě se i poměr HDP ukáže jako mnohem pozitivnější hodnota, jelikož výše 

rozvojové pomoci evropských dárců je v průměru vyšší, než u dalších bohatých států jako USA 

nebo Japonsko.

Nicméně důležitost VB jako dárce rozvojové pomoci není dána pouze výškou poskytované finanční 

pomoci, ale především hodnotami a důrazy, které v rozvojové spolupráci prosazuje.

2.4. Role britského ministerstva pro mezinárodní rozvoj

Rozvojovou politiku EU netvoří pouze vrcholná setkání představitelů státu na summitech a 

setkání ministrů v Radě EU. Vývoj rozvojové politiky ovlivňuje každodenní činnost byrokracie. Ne 

ve všech členských státech EU existuje samostatné ministerstvo, které by se věnovalo rozvojové 

politice. V Británii tomu tak je. Nicméně, nebylo tomu tak vždy. Existence samostatného 

ministerstva pro mezinárodní rozvoj (DFID) ukazuje důležitost, kterou britská vláda v současnosti 

přiděluje rozvojové politice.

DFID je nej důležitějším hráčem v rozvojové politice VB. DFID má hlavní zodpovědnost za 

provádění britských cílů rozvojové spolupráce. Uvádění těchto principů v praxi napomáhá velké 

množství strategických dokumentů. Mezi nimi jsou:

-Strategické dokumenty zaměřené na cíle (Target Strategy Papers) - od roku 2000 tyto dokumenty 

udávají strategii к dosažení mezinárodních rozvojových cílů.

-Strategické dokumenty pro jednotlivé země (Country Strategy Papers) - od roku 1998 určují 

strategie pro partnerské země.

29Evropská Komise, OECD, EU Donor Atlas 2006 (Brussels, Evropská Komise, OECD, 2006), p. 7, 3.5.2006, 
available at http://www.europa.eu.int/comm/developrnerit/body/publications/descript/pub7_29_en.cfm.

17

http://www.europa.eu.int/comm/developrnerit/body/publications/descript/pub7_29_en.cfm


-Institucionální strategické dokumenty (Institutional Strategy Papers) - od roku 1998 stanovují 

způsoby partnerství s multilaterálními organizacemi.

-Problémové otázky a informační zprávy (Issues and Briefing Notes) - zprávy a  závěry z výzkumů 

věnující se konkrétním problémům.

Spolupráce s ES je určována především prostřednictvím těchto dokumentů a prostřednictvím 

dohody o veřejné službě (Public Service Agreement).

Přibližně čtvrtina výdajů na mezinárodní rozvoj v roce 2003/2004 vydala VB skrze 

programy ES.30 ES je třetí nej větší dárce na světě a poskytuje pomoc více než 140 zemím. Cílem 

DFID je zajistit, aby zdroje poskytované ES byly rozdělovány co nejlépe ve prospěch chudých. 

DFID se zavázalo ke spolupráci s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a dalšími členskými 

státy EU.

2.5. Vztahy Velké Británie a Commonwealthu

Pro vztahy VB s rozvojovými zeměmi je velmi důležité koloniální pouto, které nadále 

udržuje v rámci Commonwealthu. Poprvé nazval britské impérium Společenstvím národů 

(Commonwealth of Nations) Lord Rosebery (pozdější Ministerský předseda) při návštěvě Austrálie 

v roce 1884.

Samotnými členy a spoluvytvořiteli je Commonwealth označován jako organismus, který se 

vyvíjí a nemůže být vytvořen podle předem daného jasného plánu, což jej odlišuje od organizací 

jako OSN, které jsou vytvořené na základě deklarace a universálně uznávanými standarty 

mezinárodního jednání.31 Spojení členů je zvláště dáno společnou koloniální historií a jazykem. 

Avšak první stát bez koloniálního spojení s VB se stal členem Commonwealthu v roce 1995

Mosambik, který byl až do 70. let 20. století součástí portugalského koloniálního impéria. Historie

30 DFID Departmental Report 2005, kapitola Working with International Agencies and Civil Society, and Responding 
to Conflict and Humanitarian Crises (London, DFID, 2005), p. 87.

31 viz. http://www.thecommonwealth.org, 1.5.2006.

18

http://www.thecommonwealth.org


Commowealthu vychází z koloniálního panství VB v 19. století, kdy vlivem tlaku na důležitost 

sebeurčení začala polevovat britská koloniální politika32.

Důležitým přelomem byl Westminsterký statut schválený parlamentem v roce 1931, který 

přiřknul legální uznání de fakto nezávislosti “bílých” dominií. Počátek moderního Commonwealthu 

ale spadá až к roku 1949, kdy se bývalá nej větší britská kolonie Indie stala republikou. Londýnská 

deklarace umožnila její setrvání v Commonwealthu. První africká kolonie, která získala nezávislost 

byla v roce 1957 Ghana. Během druhé poloviny 20. století získala nezávislost většina britských 

zámořských území a dnes tvoří součást VB pouze malé množství britských zámořských území. Tyto 

zámořská území jsou často malé nebo ostrovní státy, a proto potřebují pro svůj ekonomický rozvoj 

podporu VB. Rozvojová pomoc VB těmto teritoriím podléhá podle zákona z roku 2002 jiným 

pravidlům než rozvojová pomoc jiným teritoriím.

První deklarace, která udávala principy Commonwealthu byla Singaporská deklarace z roku 

1971. Důležitým přelomem bylo vydání deklarace z Harare v roce 1991. Tato deklarace stanovila 

priority pro 90. léta a dále. Především klade důraz na příspěvek Commonwealthu к demokracii, 

lidským právům a rovnoprávnosti.

Dnes je členem Commonwealthu 53 samostatných zemí33 a dále závislá území a teritoria 

pod správou Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu. V Commonwealthu žije přibližně 1,8 

miliardy obyvatel. Hlavním úřadem společenství je Sekretariát Commonwealthu se sídlem v 

Londýně.

V roce 1965 byl založen Sekretariát Commonwealthu a každé dva roky se uskutečňuje 

setkání vůdčích představitelů zemí Commonwealthu, na kterém diskutují globální problémy a

32 První kolonie, která získala samosprávu byla ve 40. letech 19. století Kanada, stejná kolonie získala jako první v 
roce 1867 i statut dominia. Následovala Austrálie v roce 1901, Nový Zealand v roce 1907, Jižní Afrika v roce 
1910, Svobodný Irský stát v roce 1921. V Balfourově deklaraci v roce 1926 byla VB a její dominia 
charakterizovány jako autonomní komunity v rámci britského impéria s rovným statusem, které nejsou žádným 
způsobem navzájem podřízeny v jakémkoliv aspektu své domácí nebo zahraniční politiky, které ale přesto jsou 
spojeny společnou loayalitou ke koruně a volně asociovány jako členové Britského společenství národů.

33 Mimo Velké Británie je v patnácti státech britský panovník respektován jako hlava státu, jako hlava 
Commonwealthu je však uznáván všemi členy. V některých zemích je britský panovník uznáván jako takový, tedy 
britský král resp. královna, v několika málo případech však nese navíc i titul krále té které země jako např. v 
Austrálii nebo v Kanadě.
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problémy zemí Commonwealthu a schvalují společné politiky a iniciativy. Organizuje je vždy 

hostitelská země ve spolupráci se Sekretariátem Commonwealthu.

Commonwealth zahrnuje některé z nej chudších zemí světa, stejně jako některé z těch 

nejbohatších. V tom by měl podle některých komentátorů spočívat největší příspěvek 

Commmonwealthu к mezinárodnímu rozvoji. Čtyři členové Commmonwealthu34 jsou zároveň 

členy OECD, tedy skupiny nejbohatších zemí světa. Mezi členy Commonwealthu je třináct států, 

které patří mezi nej rychleji rostoucí ekonomiky světa a naopak čtrnáct zemí, které patří mezi 

nejchudší státy. Více jak polovina členů jsou malé státy. Commonwealth umožňuje vytvářet diskuze 

mezi bohatými a chudými státy. Dále přispívá к mezinárodnímu rozvoji podporou hodnot jako 

demokracie, lidská práva, rovnoprávnost.

V rámci Commmonwealthu existují dva fondy spravované Sekretariátem přispívající na 

rozvojovou spolupráci - Fond Commonwealhtu pro technickou spolupráci (Commonwealth Fund 

for Technical Cooperation) a Program Commonwealthu pro mladé (Commonwealth Youth 

Programme). Vedle oficiálních programů ale existuje i celá řada programů organizací občanské 

společnosti v rámci Commonwealthu, které DFID také podporuje. Fond Commonwealthu pro 

technickou spolupráci je hlavním nástrojem, skrze který Sekretariát Commonwealthu rozděluje 

rozvojovou pomoc členským státům. Byl založen v roce 1971 a vlády členských států do něj 

přispívají na základě dobrovolnosti.

Na podporu rozvojových aktivit Commonwealthu poskytlo DFID v roce 2004/2005 8,5 

milionů liber. V poměru ke zdrojům, které poskytuje VB do rozpočtu ES na rozvojovou spolupráci 

je to pouze malá suma. V roce 2004/2005 poskytla VB na mezinárodní rozvoj 3 838 milionů 

liber35. Z multilaterálních dárců největší část obdrželo ES - 898 milionů liber, následovala jej 

Světová banka - 206 milionů liber a OSN - 194 milionů liber.

34 VB, Kanada, Austrálie, Nový Zealand
35 Statistics on International Development 2005, (Londýn, DFID, 2006), 3.5.2006, available at 

http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/sid2005/contents.asp.
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Právě malý rozsah rozvojových programů Commonwealthu je důvodem, že význam 

Commonwealthu spočívá v něčem jiném, než v klasické rozvojové pomoci. Podle DFID a jiných 

komentátorů je hlavním přínosem budování konsenzu mezi bohatými a chudými státy a advokace 

podpory rozvoje. Podle DFID jsou komparativní výhody Commonwealthu v oblastech 

demokratické a efektivní vlády, vlády práva, řešení konfliktů, podpoře lidských práv, malých států, 

obchodu, managementu dluhů, advokacii a vytváření konsenzu. Podle pozorovatelů se 

Commonwealth stává stále méně důležitým nástrojem prosazování zahraničněpolitických zájmů 

VB.

VB nicméně finančně podporuje některé členy Commonwealthu v rámci bilaterální 

rozvojové spolupráce. Pokud se podíváme na tabulky dvaceti největších příjemců RP36, velkou 

většinu tvoří členové Commonwealthu. V roce 2004/2005 členové Commonwealthu získali téměř 

49 % bilaterální RP VB (1,3 miliard liber) . Tím se potvrzuje princip “path dependency”, neboli 

závislosti na minulé cestě, z institucionální ekonomie, který platí i u jiných dárců. Bývalé 

koloniální velmoci podle tohoto principu stále udržují vazby na bývalé kolonie. To je odlišuje od 

multilaterálních dárců jakým je mimo jiné i ES, kteří o svých prioritách rozhodují na odlišných 

základech.

Naposledy se setkání vůdčích představitelů zemí Commonwealthu odehrálo v listopadu

2005 ve Valletě na Maltě. I na tomto setkání se ukázala role Commonweathu v zdůrazňování potřeb 

chudých států a v dialogu mezi chudými a bohatými státy. Jedním z hlavních témat byl 

multilaterální obchod, výsledné prohlášení zdůraznilo, že opravdu rozvojové kolo obchodních 

jednání WTO musí zahrnovat:

-bezcelní a kvótami neomezený přístup na trhy pro nejméně rozvinuté země

-štědrou pomoc pro tržní uspořádání, která reaguje na problémy strany nabídky, ale i na potřebu 

podpory přizpůsobování se.

36 viz. příloha
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3. Rozvojová politika Evropského společenství

3.1. Vývoj rozvojové politiky Evropského společenství

Počátky rozvojové politiky Evropského společenství (ES) sahají к samotným počátkům 

Evropského hospodářského společenství (EHS). V roce 1956 došlo к jednání o založení EHS. V té 

době zvláště Francie měla stále velké množství kolonií v zámoří. Proto usilovala o to, aby její 

kolonie získaly z evropské integrace výhody. Francie požadovala volný přístup do EHS pro exporty 

z kolonií a požadovala také rozdělení břemena rozvojové pomoci pro tato zaostalá území. Asociaci 

kolonálních území kromě Francie podporovala i Belgie a Itálie.37

Proto se součástí Římské smlouvy stala asociace dvaceti zámořských zemí a území. Tento 

systém obsahoval dva hlavní elementy - obchodní výhody a rozvojovou pomoc.

Poté co velká část afrických kolonií získala nezávislost, chtělo všech osmnáct nově 

vzniklých států, s výjimkou Guiney, dále podržet zvýhodněný přístup к trhu EHS a dále dostávat 

rozvojovou pomoc. Proto byla vyjednána nová smlouva mezi Asociovanými africkými a 

malgašskými státy (EAMA) a EHS. Dohoda podepsaná v Yaounde platila mezi lety 1963 a 69 a 

byla následovaná dohodou Yaondé II, která platila v období let 1969 až 1974.

Tato smlouva přinesla do rozvojové politiky EHS princip partnerství, jelikož tato smlouva 

již nebyla založena na jednostranně nadiktovaných podmínkách, ale na vyjednané smlouvě mezi 

dvěma stranami. Nicméně dodnes je Evropské společenství kritizováno, že tento princip partnerství 

je pouze deklarovaným, ale ne uskutečňovaným pravidlem.

V 70. letech nazrála situace pro změnu. Nizozemí a Německo nebyly spokojeny se 

současnou situací a ke změně postojů přispěla i ropná krize, po které si evropské státy chtěly zajistit 

přístup к nerostným surovinám. Rozhodujícím bodem se stalo přistoupení Velké Británie к EHS.

37 viz. Windmeisser, A., Der Menschenrechtsansatz in der Entwicklungszusammenarbeit (Wien, Verlag Oesterreich, 
2002), p. 27.
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Nová dohoda byla podepsaná v roce 1975 v Lomé se skupinou 46ti Afrických, karibských a 

pacifických států (АКР). V průběhu platnosti čtyř dohod z Lomé (léta 1975-2000) se к dohodě 

přidaly další státy a dnes má skupina AKP států 78 členů.

Dohody z Lomé spočívaly na dvou pilířích:

-nereciproční preference většiny exportů z AKP zemí do EHS 

-finanční podpora rozvojových států z Evropského rozvojového fondu.

Tyto dohody obsahovaly také systém STABEX, který měl AKP státy zajistit proti 

nečekaným ztrátám v exportu.

Lomé II byla podepsaná v roce 1979 a připojila systém SYSMIN, který měl podporovat 

těžební průmysl států, které na něm byly silně závislé. Lomé III byla podepsána v roce 1984 a 

hlavní změnou byl přesun důrazu z podpory průmyslového rozvoje na samostatný rozvoj na 

základě soběstatečnosti a zajištění potravinami. Důraz se kladl na boj proti desertifikaci, nedostatku 

vody, podporu samozásobování potravinami a rozvoj venkova.

Lomé IV byla podepsána již na 10 let. Důraz byl kladen na prosazování lidských práv, 

demokracie a dobré vlády, posílení pozice žen, ochranu životního prostředí, decentralizovanou 

spolupráci, diversifikaci ekonomik AKP států, posílení soukromého sektoru, podporu regionální 

spolupráce. Byla to první rozvojová dohoda, která zahrnovala doložku o lidských právech jakožto 

významnou součást spolupráce (článek 5). Další součástí této dohody byl zákaz přesouvání 

toxického odpadu mezi AKP státy a členy EHS. Více financí z Evropského rozvojového fondu bylo 

určena pro decentralizovanou spolupráci a diversifikaci ekonomiky. ES v této době také zahájilo 

dialog se Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem jak nejlépe podporovat strukturální 

podmínky pro ekonomický růst.

Po pěti letech, po uplynutí poloviny doby platnosti, následovala revize, tzv. “mid-term 

review”. V kontextu velkých ekonomických a politických změn v AKP státech (proces 

demokratizace, strukturální změny), v Evropě (rozšíření, vzrůst důrazu na Východní Evropu a
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Středomoří) a ve světě (ukončení Uruguayského kola jednání GATT) byl к dohodě přidán důraz na 

respekt к lidským právům,demokratickým principům a vládě práva. Toto znamenalo, že státy, které 

nenaplní tyto kritéria riskují odebrání finanční pomoci. Byl zaveden fázovaný program, jehož cílem 

bylo zvýšení flexibility a zlepšení výsledků AKP států . Více pozornosti bylo dáno decentralizované 

spolupráci ve formě účastnického partnerství zahrnujícího velké množství účastníků občanské 

společnosti. Byla to první rozvojová dohoda, která zahrnovala podmínku dodržování lidských práv 

a v případě jejich nedodržování určila i sankce. Dále dohoda zahrnovala protokol na ochranu AKP 

lesů, zvláště zachování tropických lesů. Kvůli snížení dluhů rozvojových států byly všechny 

neproplacené půjčky z předchozích dohod z Lomé přeměněny v granty.

Spolupráce s AKP státy je nejstarší, nicméně ne jedinou součástí rozvojové spolupráce ES. 

Od počátku 70. let poskytuje ES obchodní preference rozvojovým zemím v rámci tzv. Všeobecného 

systému preferencí, a ve stejné době začalo EHS spolupracovat s asijskými státy. Od 80. let 

spolupracuje ES intenzivněji též se zeměmi Latinské Ameriky. Přístup к oběma těmto regionům 

charakterizuje diferenciace mezi relativně rozvinutějšími a chudšími státy. V případě rozvinutějších 

zemí nebo regionů se spolupráce EU orientuje především na problematiku obchodu a investic. 

Příkladem může být jednání v rámci asijsko-evropských konferencí (ASEM) nebo s uskupením 

MERCOSUR. V případě chudších zemí Jižní Asie, Střední Ameriky a Andského regionu hraje 

rozvojová spolupráce a v případě přírodních katastrof humanitární pomoc významnější roli, objemy 

disponibilních prostředků jsou však výrazně nižší než v případě spolupráce se zeměmi ACP.38

EU udržuje též intenzivní spolupráci se zeměmi Severní Afriky a Blízkého Východu, 

přičemž se zaměřuje na oblast obchodu, bezpečnosti a s výjimkou nej rozvinutějších států regionu i 

na oblast rozvojové spolupráce39.

38 Jelínek, P., Plešinger, J., Rozvojová politika Evropského Společenství, 27.12.2005, available at 
http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=rs&id=5.

39 Jelínek, P., Plešinger, J„ Rozvojová politika Evropského Společenství, 27.12.2005, available at 
http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=rs&id=5.
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Zelená kniha o vztazích mezi EU a AKP státy v předvečer 21. století: Výzvy a možnosti 

nového partnerství z roku 1996

Statistiky ukázaly, že velkorysé obchodní preference nestačily na odstartování ekonomik 

rozvojových států, a proto se před ukončením platnosti Lomé IV začalo přemýšlet o novém 

uspořádání vztahů mezi AKP státy a EU. V roce 1997 Komise EU vydala zelenou knihu, která 

ukazovala, že :

-podíl AKP států na trhu Evropského společenství se snížil mezi lety 1976 a 1998 z 6,7% na 3%, 

navíc 60% exportu je koncentrováno v deseti produktech a pouze minimum států ze skupiny AKP 

států (Pobřeží slonoviny, Mauritius, Zimbabwe, Jamaica) zaznamenalo ekonomický růst jako 

důsledek obchodních protokolů a preferencí,

-mezi lety 1960 a 1992 vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) na osobu v subsaharské Africe v 

průměru o 0,4% za rok, což je mnohem méně než u ostatních rozvojových zemích. Růst HDP pro 

rozvojové země jako celek představoval 2,3%,

-pouze 6% afrického obchodu bylo s jinými africkými státy.

Zelená kniha zdůraznila, že ekonomický rozvoj byl doprovázen v některých zemích sociální 

desintegrací, navršením konfliktů a humanitárních krizí atd., a tím byla odvrácena pozornost dárců 

od rozvojové pomoci na nouzovou pomoc a humanitární řešení krizí. Kritizována byla 

nedostatečná pozornost věnovaná politickému a institucionálnímu rozvoji partnerských zemí, čímž 

se snižovala efektivita a možnost distribuce pomoci. Dále bylo potřeba zrychlit rozdělování financí 

z Evropského rozvojového fondu a zjednodušit smluvní základ.

V této době klesala celosvětově rozvojová pomoc ( z O, 33% HDP v roce 1988 na 0,23% 

HDP v roce 1998), což šlo ruku v ruce s negativním postojem veřejnosti vůči poskytování 

rozvojové pomoci. Někteří evropští daňoví poplatníci pohlíželi na korupci jako zásadní problém 

afrických států a požadovali efektivnější a lepší využití finančních podpor.
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Smlouva z Cotonou

Výsledkem vydání zelené knihy v roce 1996 bylo podepsání nové dohody s AKP státy, která 

navazovala na tradici dohod z Lomé. Přejala některé principy a dále přidala nové:

-Nebyla již podepsána na pět nebo deset let, ale na dvacet let, přičemž každých pět let má být 

provedena revize, tzv. mid-term review, která umožní realokaci zdrojů podle výsledků jednotlivých 

zemí.

-Přidala nový pilíř ke dvěma předcházejícím (finanční pomoc a obchodní preference), a to politický 

dialog. Porušení esenciálních elementů dohody (respekt к lidským právům, demokracii a vládě 

zákona) může být důvodem pro přerušení spolupráce. To bylo možné již za platnosti dohod z Lomé. 

Poprvé se tak stalo v roce 1979 v případě spolupráce s Ugandou. Nyní byl navíc přidán 

fundamentální element, dobré vládnutí, jehož porušení také může vést к přerušení spolupráce. 

Takovými případy mohou být případy silné korupce a úplatkářství.

-Změnila systém obchodních preferencí.

-Legálně stanovila podporu občanské společnosti v rozvojových státech.

Maastrichtská smlouva

Přestože kořeny rozvojové politiky Evropského společenství sahají do 50.let, legální 

základ získala až při schválení Maastrichtské smlouvy. Již při jednání o Jednotném evropském aktu 

v roce 1986 navrhovalo Nizozemí vytvořit legální bázi pro evropskou rozvojovou politiku. Tento 

návrh přijala Evropská rada v Římě v roce 1990. Její zpráva navrhovala, aby se rozvojová politika 

stala součástí Společné zahraniční a bezpečností politiky, tedy druhého pilíře EU. Během jednání 

mezivládní konference к přípravě Maastrichtské smlouvy Nizozemí podporované Evropskou 

Komisí, Dánskem a Itálií znovu otevřelo debatu. Nizozemí navrhovalo jasný legální základ
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evropské rozvojové politiky jako sdílené kompetence Evropského společenství a ne podřízené 

Společné zahraniční a bezpečností politice. Důvodem byl fakt, že již existovala rozvojová politika 

založená na rozličných legálních základech (asociační politika, obchodní politika, aj.) a podřízení 

Společné zahraniční a bezpečností politice by znamenalo krok zpět. Návrh byl přijat a Evropské 

společenství získalo kompetenci к vytváření rozvojové politiky, která má být doplňkem 

bilaterálních rozvojových politik členských států. Maastrichtská smlouva zavedla tři důležité 

principy rozvojové politiky EU. Jsou nazývané 3C a jsou jimi: koordinace, koherence a 

komplementarita. Těmito principy se ale zabývaly již dříve některé nařízení a směrnice. První 

rezoluce zabývající se koordinací byla vydána již v roce 1974.

Úkoly rozvojové politiky Evropského společenství v Prohlášení o rozvojové politice přijaté 

Radou a Komisí v listopadu 2000

Rozvojová politika Společenství je založená na principu udržitelného a spravedlivého 

lidského a společenského rozvoje, spojeného s účastí všech. Podpora lidských práv, demokracie, 

vlády práva a dobrého vládnutí jsou jeho integrální součástí.

Hlavním cílem rozvojové politiky Společenství musí být omezit a nakonec vymýtit 

chudobu. Tento úkol zahrnuje podporu udržitelného ekonomického, sociálního a environmentálního 

vývoje, podporu postupného začlenění rozvojových zemí do světového hospodářství a odhodlanost 

bojovat s nerovností.

Významným přínosem tohoto prohlášení bylo, že určilo šest oblastí, v kterých má EU 

komparativní výhodu (spojení obchodu a rozvoje, podpoře regionální integrace a spolupráce, 

podpoře makroekonomických politik, dopravě, zásobování potravinami a udržitelném rozvoji 

venkova, budování institucionálních kapacit obzvláště v oblasti dobrého vládnutí a vlády práva) a 3 

průřezová témata, která by měla být brána v úvahu při všech politikách dotýkajících se rozvojových
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zemích. Tato 3 témata jsou lidská práva, životní prostředí, rovnost mezi muži a ženami.

Tento dokument byl první prohlášení, které dávalo strategické nasměrování evropské 

rozvojové pomoci. Přestože omezení chudoby bylo udáváno již v Maastrichtské smlouvě jako cíl 

rozvojové politiky, v tomto prohlášení se stalo nej důležitějším cílem RP ES.

Barcelonské závazky

Před konferencí v Monterrey v roce 2002 se sešli zástupci EU v Barceloně, kde se shodli na 

8 Barcelonských závazcích. Těchto 8 závazků bylo učiněno ve dvou oblastech.

1. První oblast závazků se týkala zvýšení rozvojové pomoci. Byl to závazek zvýšit oficiální 

rozvojovou pomoc, najít inovativní zdroje financování, učinit iniciativu ve vztahu ke globálním 

veřejným statkům a oddlužení těžce zadlužených zemí. EU slíbila zvýšit rozvojovou pomoc do roku

2006 na 0,39% HDP. Do tohoto roku by také oficiální rozvojová pomoc každého z 15 starých 

členských států EU měla dosáhnout alespoň 0,33 % HDP.

2. Druhá oblast závazků se týkala účinnosti pomoci. Vyšší účinnost by měla být dosažena bližší 

koordinací politik, harmonizací procedur, odvázáním pomoci, pomocí obchodu a reformou 

mezinárodního finančního systému.

Cílem OSN již od 70. let je. aby bohaté státy dávaly 0,7 % HDP na rozvojovou pomoc. VB 

má vytvořený plán, podle kterého by tohoto závazku měla dosáhnou v roce 2013. VB tlačí na 

ostatní evropské státy a EU, aby byl stanoven ambicióznější postup na dosažení tohoto cíle pro 

celou EU40.

40 HM Goverment, The UK’s Contribution to Achieving the Millennium Development Goals, (Londýn, HM 
Goverment, 2005), 20.4.2006, available at http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/uk-cont-mdg-report.pdf, p. 14.
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24. května Rada EU přijala rozhodnutí o zvýšení rozvojové pomoci. Tento závazek byl 

přípravou na zářijový summit OSN v New Yorku. Do roku 2010 by 15 “starých členských států 

EU” mělo dosáhnout podíl ODA na HDP 0,51 % a 10 “nových členských států” by mělo dosáhnout 

podílu ODA na HDP 0,17 %. Celá EU by kolektivně měla dosáhnout ve stejněm roce podíl ODA na 

HDP 0,56 %. Do roku 2015 by EU měla dosáhnout cíle 0,7 % HDP poskytovaných jako ODA.

Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského 

parlamentu a Komise o rozvojové politice EU: „Evropský konsenzus“

Nová strategie EU počítá se změnami, ke kterým došlo od zveřejnění posledního 

prohlášení o RP v listopadu 2000. Těmi jsou silnější konsenzus týkající se rozvojových cílů 

tisíciletí, bezpečnostní souvislosti po teroristických útocích 11. září a širší dopad 

globalizace.koncenzus přináší novou koncepci rozvojové spolupráce, jejímiž oporami jsou lepší 

koordinace a společné cíle.

Důležitým přínosem tohoto dokumentu je důraz na vymýcení chudoby jako hlavní cíl RP ES. 

Vyzdvihl význam partnerství s rozvojovými zeměmi a prosazování řádné správy věcí veřejných, 

prosazování lidských práv a demokracie. Rovněž zdůraznil úlohu občanské společnosti a řešení 

konfliktů a selhání států.

Dokument nově stanovuje „přidanou hodnotu“ Evropského společenství v RP. Podle něj by 

Evropská komise měla naplňovat tyto role41:

-globální účinkování,

-zajišťování soudržnosti RP v oblasti opatření Společenství s podporou členských států, zejména

41 Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o 
rozvojové politice EU: „Evropský koncenzus'1 (2006/C 46/01), p.8, 20.5.2006, available at 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/c_046/c_04620060224cs00010019.pdf.

Závazky EU к dosažení Miléniových rozvojových cílů z května 2005
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tam, kde mají politiky Společenství významný dopad na rozvojové země, jako jsou politiky v 

oblasti obchodu, zemědělství, rybolovu a migrace,

-podpora rozvoje osvědčené praxe,

-podpora koordinace a harmonizace,

-faktor zásobování v oblastech, v nichž nabývá zvláštního významu objem a kritické množství, 

-podpora demokracie, lidských práv, řádné správy a úcty к mezinárodnímu právu s zvlážtním 

ohledem na transparentnost a boj proti korupci,

-uplatňujíc zásadu účasti občanské společnosti, Komise bude podporována ze strany Evropského 

hospodářského a sociálního výboru, který hraje roli při podpoře dialogu s místními partnery v 

oblasti hospodářství a sociální politiky.

3.2, Institucionální struktura pro rozhodování o rozvojové politice v Evropském společenství

Rozhodovací systém v EU je velmi komplexní a pro rozvojovou politiku to platí obzvláště 

silně. Nebylo tomu tak ale vždy. Do 80. let byl rozhodovací systém rozvojové politiky ES mnohem 

jednodušší. Rozvojová politika byla zaměřena najeden nástroj a jedno generální ředitelství Komise 

ES. Přestože členské státy ES zůstávaly zásadními rozhodovateli, byli zapojeni převážně pouze v 

pětiletých intervalech.

Tato situace se změnila v 90. letech. V roce 1999 byly do rozhodování a implementace 

rozvojové politiky zapojeny čtyři generální ředitelství Komise, 5 komisařů, Evropský parlament a 

vlády členských států. Na přelomu století došlo také к významné reformě rozvojové politiky ES а к 

úpravě institucionálního rozdělení rozhodovacích kompetencí v rámci ES. V další části se také 

věnuji postoji VB к reformě institucionálního rozdělení rozhodovacích kompetencí v rámci ES.

Evropská Komise je zodpovědná za iniciaci legislativy a provádění rozvojové politiky. 

Vztahy s AKP zeměmi jsou primárně ve zodpovědnosti generálního ředitelství pro Rozvoj, ale i jiná
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generální ředitelství činí důležitá rozhodnutí, která přímo ovlivňují vztahy s AKP státy. Vztahy s 

dalšími rozvojovými zeměmi spadají pod generální ředitelství Vnější vztahy. Do rozhodování o 

vnějších vztazích s rozvojovými zeměmi se zapojují také generální ředitelství pro obchod a pro 

zemědělství.

Rada ministrů je rozhodovací instituce a cíle její práce jsou stanovované Předsednictvím 

EU. V Evropském Parlamentu působí Výbor pro rozvoj a Parlament se může podílet na schvalování 

některé legislativy. Má také mnoho neformálních vztahů s AKP státy a organizacemi neziskového 

sektoru. Důležitost Parlamentu se projevuje především tím, že ukazuje na nedostatky v rozvojové 

spolupráci, především prostřednictvím různých rezolucí a zpráv.

Komplikace přináší i fakt, že rozvojová spolupráce zahrnuje různé oblasti. V různých 

oblastech platí různé rozdělení kompetencí. V některých oblastech jako např. obchod má ES 

výlučnou kompetenci, a proto může jednat na mezinárodních fórech za své členy. V jiných 

oblastech jako např. obrana nemá ES žádné pravomoci. V těchto oblastech se rozhoduje na základě 

mezivládního rozhodování a každý členský stát může rozhodnutí vetovat. V těchto oblastech platí 

předpoklad liberálního intergouvermentalismu, že dochází к dohodám na nejnižším společném 

jmenovateli, a že členské státy jsou nej důležitějšími rozhodovateli, tzv. „masters of the Treaty“. V 

samotné rozvojové spolupráci mají od roku 1992, kdy se RP oficiálně stala jednou z politik ES, 

paralelní kompetence členské státy i ES. Rozdělení kompetencí je v této oblasti stanoveno právním 

řádem EU, nejen Smlouvou o ES, ale i dalšími sekundárními právními předpisy.
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4. Vztah rozvojové politiky Evropského společenství a Velké Británie

4.1. Historie vztahů rozvojové politiky VB a Evropského společenství

Přístup Velké Británie do EHS měl velký vliv na změnu uspořádání vztahů EHS s 

rozvojovými státy. Nebyl to jediný faktor, který vedl к vytvoření dohod z Lomé, ale byl jedním z 

nej důležitějších. Jelikož Velká Británie má dlouhou koloniální tradici a vztahy s mnoha 

rozvojovými zeměmi, otázka rozvojové politiky byla důležitým, bodem při vyjednávání o vstupu 

VB do EHS.

V letech 1970-72 zesílil konflikt mezi členskými státy EHS. Především Německo a 

Nizozemí již nechtěly dále být vystaveny vzrůstající kritice asociační politiky EHS, která EHS 

vyčítala neokolonialismus a diskriminování a přitom nemít finanční podíl ze zakázek, které dále 

byly umisťovány především v metropolitních zemích.

V roce 1973 Velká Británie se stala členem EHS. Rozšíření EHS o Velkou Británii bylo 

impulsem к transformaci rozvojové pomoci EHS. Do této doby byly platné dohody z Yaoundé s 

osmnácti státy skupiny EAMA (Asociované africké a malgašské státy), které představovaly 

převážně francouzské a belgické kolonie. Po přistoupení Velké Británie к EHS o asociaci к EHS 

projevila zájem i řada zemí Commonwealthu. Proto došlo к vytvoření nového seskupení AKP států 

(Africké, karibské a pacifické státy), s kterými byla v roce 1975 podepsána dohoda z Lomé. Tato 

dohoda navázala na předcházející dohody s rozvojovými státy, mimo jiné tím, že finanční pomoc 

byla zprostředkována skrze Evropský rozvojový fond, který nebyl součástí rozpočtu EHS, a do 

kterého přispívaly podle dohodnutých pravidel jednotlivé členské státy, tedy i Velká Británie.

Kvůli odporu Francie se nemohla podílet na asociaci žádná z asijských zemí 

Commonwealthu. Vstupem VB do EHS se geografický rozsah RP EHS velmi rozšířil a také se 

rozšířil i rozsah finanční a sektorový. Přístupem VB se přidalo к asociačnímu systému 21 zemí 

Commonwealthu z Afriky, Pacifiku a Karibiku.
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Velká Británie byla nucena po vstupu do EHS změnit dlouholeté preferenční obchodní 

dohody se zeměmi Commonwealthu a podporovat v rámci EDF nejen své bývalé kolonie, ale i 

bývalé kolonie jiných evropských států sdružených v AKP skupině. Na druhou stranu země z 

Commonwealthu, které se staly členy skupiny AKP států získaly přístup na trhy jiných evropských 

států z EHS.

Obzvláště důležitý, zejména pro karibské státy, se stal EU cukerný režim42. V roce 1951 byla 

v Londýně vyjednána cukerná dohoda Commonwealthu ( Commonwealth Sugar Agreement). Tato 

dohoda stanovovala pravidla pro dovoz cukru z rozvojových zemí Commonwealthu do VB. Dohoda 

stanovovala jednotnou cenu a dovozní kvóty. Ještě před uzavřením přístupové smlouvy mezi VB a 

EHS Velká Británie navrhla zvláštní opatření, které by umožnilo dovoz garantovaného množství 

cukru, které VB nakupovala za dohodnuté ceny v rámci cukerné dohody Commonwealthu.

V květnu 1971 Rada ministrů šesti zakládajících států EHS schválila návrh, který přednesla 

VB. Tento návrh byl později přidán jako protokol 22 ke Smlouvě o přistoupení VB к EHS. Podle 

tohoto protokolu mělo EHS zajistit zájmy rozvojových zemí stanovených v protokolu, jejichž 

hospodářství bylo závislé na produkci cukru.

Cukerný protokol byl vyjednáván s AKP státy nezávisle na smlouvě z Lomé. Tento protokol 

vešel v platnost v únoru 1975 a obsahoval garanci trvání, ceny a dovozních kvót, které byly 

stanovené v cukerném protokolu Commonwealthu. Cukerný protokol garantuje přístup na evropský 

trh pro předem stanovené množství cukru z AKP států za preferenční ceny. Tento protokol je 

důležitý obzvláště pro malé ekonomiky, které jsou z velké části závislé na produkci cukru.

Vstupem do EHS neskončila britská bilaterální rozvojová spolupráce, nicméně část rozpočtu 

na rozvojovou pomoc byla nyní alokována prostřednictvím rozpočtu EHS a Evropského 

rozvojového fondu. Dále Velká Británie rozdělovala a nadále rozděluje část svého rozvojového 

rozpočtu také skrze jiné multilaterální organizace, například agentury OSN.

42 viz. ACP Sugar Group, A Brief History, 15.5.2006, available at http://www.acpsugar.0rg/Hist0ry.html#Imperial.
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4.2.Vztah rozvojové politiky Evropského společenství a VB v evropském právu

V této části se soustředím na popis právního základu vztahu rozvojové politiky (RP) ES a 

VB v evropském právu, který vychází především z Maastrichtské smlouvy, ale je doplněn i další 

sekundární evropskou legislativou. Evropskému právu je podřízeno národní právo členských států a 

evropské právo určuje tedy i postavení rozvojové politiky Velké Británie v systému evropských 

rozvojových politik.

Základy evropské rozvojové spolupráce jsou stanovené v hlavě XX Smlouvy o EU43. Tato 

hlava byla přidána teprve v roce 1992 při schválení Maastrichtské smlouvy. Předtím byla rozvojová 

politika upravována různými jinými ustanoveními např. v rámci obchodní či asociační politiky. 

Velmi důležitými principy uváděnými ve Smlouvě jsou tzv. 3 C. V době, kdy byly do Smlouvy 

začleněny asi málokdo tušil, jaká jim bude později přikládána důležitost44. Návrh textu o rozvojové 

politice přinesli Nizozemci, a protože v té době byly jiné otázky považovány za důležitější a bylo 

třeba o nich jednat, dostal se navržený text téměř nezměněn do Smlouvy o EU. Těmito 3 С jsou 

koordinace, komplementarita, koherence.

Problémem právního základu evropské RP je fakt, že legální zakotvení rozvojové politiky 

není úplně jasně stanoveno a je možné jej různě vykládat. Během let, které uplynuly od vydání 

Maastrichtské smlouvy sice došlo к určitému vyjasnění některých problematických otázek 

prostřednictvím sekundární legislativy EU a právních výkladů, nicméně stále se vedou diskuze o 

praktickém naplňování těchto principů.

43 V příloze uvádím text.
44 Hoebink, Paul, in Hoebink, Paul (ed.), The Treaty o f Maastricht and Europe's Development Cooperation (Brussels, 

Evaluation Services o f the European Union, 2004), p. 3, 20.4.2006, available at 
www.euforic.org/iob/docs/200504201505154346.pdf.
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Princip komplementarity

Nej důležitějším principem pro stanovení postavení členských států v evropské rozvojové 

politice je princip komplementarity. Podle odstavce 177 Smlouvy o ES rozvojová politika 

Společenství „ má být komplementární к politikám uskutečňovaným členskými státy“. Jak bylo 

jasné již z dřívějších textů (Římská smlouva, Pisaniho memorandum45) to znamená, že rozvojová 

politika je sdílená kompetence mezi členskými zeměmi a Společenstvím. Je součástí prvního pilíře 

a nejčastěji je tento princip interpretován46 tak, že „Společenství a členské státy sdílejí na poli 

rozvojové politiky kompetence, které mohou být vykonávány vedle sebe“. Tento výklad odráží 

pohled Soudního dvora ES a Evropské komise na komplemetaritu v rozvojové spolupráci. 

Potvrzuje, že Společenství má specifickou, ale ne exkluzivní kompetenci v této oblasti. V tomto 

smyslu se komplementarita odlišuje od principu subsidiarity47, který se vztahuje na distribuci 

kompetencí a rozhodovacích pravomocí na nej vhodnější úrovni. V případě komplementarity 

Evropská komise i členské státy EU mohou mít kompetence na stejné úrovni.

Postupem času vysvětlování definice komplementarity postoupilo více к stanovení 

distribuce úkolů mezi ES a členskými státy, hledání komparativních výhod a přesměrování důrazu 

kooperačních politik.48 V tomto pohledu je komplementarita zcela politickou otázkou.

Odstavec o komplementaritě může být také pojímán jako přídavek к instrukcím o koordinaci 

a koherenci. Tento princip pojednává o centrálních úkolech evropské rozvojové spolupráce. V 

tomto smyslu je význam komplementarity velice blízký principu koordinace. Smlouva o EU 

stanovuje cíle rozvojové politiky ES, ale ne cíle rozvojových politik členských zemí. Ve Smlouvě je 

explicitně vyjádřeno, že členské státy mají právo v této oblasti jednat unilaterálně. Princip

45 V tomto memorandu byly v roce 1982 poprvé přesněji formulovány základní cíle rozvojové politiky ES.
46 Hoebink, P., in Hoebink, P. (ed.), The Treaty o f Maastricht and Europe's Development Cooperation, p. 6.
47 Princip subsidiarity předpokládá, že je preferováno rozhodování na co nejnižší úrovni- lokální a národní úroveň má 

tedy přednost před komunitámí úrovní rozhodování, které nastupuje až pokud není možné dosáhnout řešení na nižší 
úrovni. V podmínkách EU se subsidiarita vztahuje především na tzv. vertikální rozdělení pravomocí mezi Unii a 
členské státy.

18 Hoebink, P., in Hoebink, P. (ed.), The Treaty o f Maastricht and Europe's Development Cooperation, p. 14.
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komplementarity nezabraňuje členským státům EU uzavírat mezinárodní smlouvy a být členy 

mezinárodních organizací.

Princip komplementarity vychází z pozadí situace, která nastala v 90. letech. Veřejnost byla 

vyčerpaná z neefektivní RP, což se spolu s krizí veřejných rozpočtů odrazilo na snižujících se 

rozpočtech RP. Veřejnost proto požadovala efektivnější využití finančních zdrojů. A právě 

komplementarita měla přispět к zprůhlednění nepřehledné situace mezi evropskými dárci rozvojové 

pomoci a napomoci větší efektivitě v rozdělení úkolů. Uvedení do praxe ale není vůbec jednoduché. 

Je těžké vytvořit komplementární systém z 25 bilaterálních politik a jedné multilaterální, zvlášť 

pokud mají různě stanovené cíle a způsoby naplňování rozvojových cílů.

Proto se vedla diskuze o stanovení společných cílů evropské rozvojové politiky. Výhodou, 

která usnadňuje komplementaritu a koordinaci evropských rozvojových politik je fakt, že všechny 

evropské státy přijaly cíle vytvořené OSN, tzv. Miléniové rozvojové cíle. Dále se státy EU i ES 

přihlásily к deklaracím OECD - к Římské deklaraci o harmonizaci pomoci z roku 2003 a Pařížské 

deklaraci o efektivitě pomoci z roku 2005. Nicméně v praktickém naplňování těchto cílů se mohou 

přístupy různých evropských států a Komise ES rozcházet.

Blíže se věnovala komplementaritě pozdější sekundární legislativa EU. Komplementarita 

byla předmětem dvou Komunikací Evropské Komise. První, z roku 1995, byla více zaměřená na 

koordinaci, než na komplementaritu. Zdůrazňovala, že komplementarita může být dosažena pouze 

pokud ES a členské státy budou vedeny společnými cíly, reflektovanými na sektorové a operační 

úrovni. Komunikace z roku 1999 postoupila dále. Komise v ní zdůraznila důležitost optimalizace 

zdrojů a přidané hodnoty rozvojové pomoci ES. Koncept byl dále propracováván na úrovni Rady 

EU a dále byly zdůrazňovány koordinace, strategie asistence jednotlivým zemím, komparativní 

výhody a sektorové programy jako důležité nástroje a kritéria. Komplementarita je také zmíněna v 

Komunikaci Komise adresované Radě a Evropskému Parlamentu z 26. dubna 2000. Doporučuje, že 

Společenství by se mělo zaměřit na jeho přidanou hodnotu, omezení chudoby jako novou prioritu,
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vyšší úroveň komplementarity skrze sektorové programy (přístup nahrazující projektový přístup) a 

také na politiky. V Prohlášení o RP z listopadu 2000 je stanoveno, že Komise by měla přesměrovat 

svou pomoc na limitovaný počet sektorů, a že o komplementaritu by mělo být usilováno v kontextu 

strategických dokumentů pro jednotlivé státy. Podle tohoto prohlášení by se Evropské společenství 

mělo zaměřit na šest oblastí- spojení obchodu a rozvoje, podporu regionální integraci a spolupráci, 

podporu makroekonomických politik, dopravu, zásobování potravinami a udržitelný rozvoj 

venkova, budování institucionálních kapacit obzvláště v oblasti dobrého vládnutí a vlády práva.

Nově komplementaritu specifikuje Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských 

států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice EU: Evropský 

koncenzus z roku 2006. Podle něj „politika Společenství v oblasti rozvojové spolupráce doplňuje 

odpovídající politiky prováděné členskými státy“49. Jak již jsem v minulé kapitole psala toto 

prohlášení také určilo oblasti působení Evropské komise.

I zpráva DAC OECD50 o RP ES se zabývala naplňováním komplementarity a koordinace 

přímo při implementaci rozvojové politiky. Podle ní je zjevné, že delegace ES, kterým byly 

devolucí přiděleny větší pravomoce, usilují o koordinaci s ostatními donory. Nicméně dva 

nedostatky oslabují toto úsilí. Tyto dvě slabosti jsou nedostatečná personální kapacita a problémy v 

identifikaci komplementarity se členskými zeměmi EU. Zpráva kritizuje, že zatímco koncept 

komplementarity mezi ES a členskými státy je podporován, nejsou dostatečně vyvinuty operační 

přístupy pro jednání jednotlivých delegací „v terénu“. Zmiňuje, že se ale nejedná pouze o vůli ES, 

ale i o ochotu jednotlivých členských států ke kooperaci, jelikož ES nemá formální autoritu nad 

bilaterálními programy členských států.

Pokud převedeme tento výklad na situaci VB, znamená to tedy, že VB nadále vykonává 

svou unilaterální RP prostřednictvím vztahů s rozvojovými státy a navíc se jako člen ES účastní

I4" Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o 
i rozvojové politice EU: „Evropský koncenzus“ (2006/C 46/01), 20.5.2006, available at 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/c 046/c 04620060224cs00010019.pdf.
50 Development Co-operation Review: European Community, DAC Peer Review (Paris, OECD DAC, 2002),

20.3.2006, available at http://www.oecd.Org/document/57/0,2340,en _2649_34447_1935353_ l_ l_ l_ l ,00.html.
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vytváření RP ES, která se odehrává na evropské „bruselské“ úrovni.

Princip koordinace

Principu komplementarity je blízký princip koordinace. Koordinace znamená koordinaci 

činnosti Evropské Komise a členských států, vzájemné konzultace rozvojových programů a strategií 

při mezinárodních konferencích. Důležitější součástí principu koordinace je koordinace evropských 

dárců „v terénu“ v partnerských zemích.

Od vzniku DFID se VB snaží vložit větší důraz na koordinaci s dalšími dárci. Koordinace je 

důležitá, protože nedostatek koordinace může vést к agendě protlačované dárcem, přehnaným 

nárokům na omezené kapacity managementu, inkonzistence v přístupech, atd.. Koordinace byla 

definovaná jako “aktivity dvou nebo více rozvojových partnerů, kteří mají v úmyslu mobilizovat 

zdroje pomoci nebo harmonizovat své politiky, programy, procedury a praktiky, aby maximalizovali 

rozvojovou účinnost zdrojů pomoci.” Mohou být rozlišeny různé úrovně koordinace- mezinárodní, 

regionální, národní, subnárodní, sektorová, a také různé obsahy jako koordinace politik, principů, 

priorit, procedur a praktik. Rozlišná je i intenzita koordinace, která může spočívat v konzultacích, 

kooperaci, spolupráci.

К lepší koordinaci evropských rozvojových politik by měly přispět tzv. Strategické 

dokumenty pro jednotlivé země (Country Strategy Papers), tedy dokumenty stanovující strategii pro 

partnerské země, které jsou příjemci rozvojové pomoci. Ze všech 3 С má princip koordinace 

nejdelší historii. Jeho požadavek můžeme nalézt již v Pearsonově zprávě v roce 1969. První pokusy 

o koordinaci evropské rozvojové pomoci se datují do počátku 60. let, kdy bylo vytvořeno India- 

consortium.

Dosavadní experimenty s koordinací stále nedošly příliš hluboko. Většinou nejdou 

dále než ke sdílení a výměně informací. Opravdová operační koordinace je stále na začátku.
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Nicméně byly vytvořeny různé nástroje, které mají napomoci к lepší kordinaci. Konkrétním 

případem koordinace evropských dárců “v terénu” je pilotní projekt EU ve čtyřech rozvojových 

zemích (Maroko, Mozambik, Nikaragua, Vietnam). Tento projekt usiluje o budování na příkladech 

dobré praxe jako finanční dohody, spolufinancování, delegovaná kooperace a posílený 

mechanismus koordinace.

Problémem koordinace na evropské úrovni je fakt, že různé evropské státy uznávají různé 

způsoby spolupráce s rozvojovými zeměmi. VB dává větší důraz na podporu rozpočtů51, stejně jako 

např. Nizozemí, jiné státy jako např. Německo naopak upřednostňují projektovou spolupráci. 

Koordinace je snažší ve skupině států s podobnou rozvojovou filosofií a základem, na kterém stojí 

rozvojové politiky.

Strategické dokumenty Evropského společenství pro jednotlivé země

Evropská komise začala programovat svou vnější rozvojovou pomoc na základě víceletých 

strategických dokumentů pro jednotlivé země (Country Strategy Papers) v roce 2001 jako součást 

reformy správy rozvojové pomoci. Společný rámec pro tyto dokumenty (Common Framework for 

Country Strategy Papers) byl schválen ve spolupráci s členskými státy EU v roce 2000. Tento rámec 

určuje standardní formát těchto dokumentů. Dokumenty jsou zacílené na vytvoření strategií a 

rozdělení rozpočtu, zajištění správné kombinace politik pro každou přijimatelskou zemi, definování 

kritérií pro výběr projektů, dohodu na finančních cílech a výsledcích, kterých má být dosaženo. V 

těchto dokumentech musí být specifikována politická situace „země-příjemce“ pomoci, analýza 

tamní obchodní politiky, ekonomické a sociální situace atd.

Strategické dokumenty pro jednotlivé země nejsou vytvářeny pouze na celoevropské úrovni.

51 Podpora rozpočtů na omezení chudoby (Poverty reduction budget support) je forma programované pomoci, která je 
poskytována na podporu programů partnerských vlád zaměřených na omezení chudoby a transformaci institucí, 
obzvláště rozpočtových. Finance jsou poskytovány partnerské vládě, která při užívání těchto financí užívá vlastní 
finanční management, systém nákupů a zodpovědnosti.
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VB také vytváří pro rozvojové státy, s kterými spolupracuje vlastní strategické dokumenty pro 

jednotlivé země. Tyto dokumenty jsou vytvářeny ve spolupráci s partnerskými vládami, občanskou 

společností a dalšími aktéry v rámci VB a partnerské země. Dosažené výsledky jsou hodnocené na 

základě dosažení strategických cílů určených v daném dokumentu. Většinou jsou vytvářeny na 

období tří let.

Koordinace na mezinárodní úrovni

EU není jedinou organizací, která usiluje o koordinaci dárců rozvojové pomoci. Existují i 

další programy koordinace dárců rozvojové pomoci. Nej důležitější organizací pro koordinaci dárců 

je OECD DAC. Dalšími mechanismy koordinace na mezinárodní úrovni jsou Rámec rozvojové 

pomoci OSN (UN Development Assistance Framework-UNDAF), spojený se Společným 

hodnocením zemí (Common Country Assesment), Všeobecný rozvojový rámec (Comprehensive 

Development Framework) Světové Banky spojený se Strategiemi pomoci pro jednotlivé země 

(Country Assistance Strategies) a Strategické dokumenty omezení chudoby (Poverty Reduction 

Strategies Papers) iniciované Mezinárodním měnovým fondem a Světovou Bankou pro nej chudší 

země, které jsou spojeny s Iniciativou pro vysoce zadlužené země (Highly Indebted Poor Countries 

Initiative- HIPC). Z tohoto je zřejmé, že existují různé mechanismy koordinace dárců na různých 

úrovních.

Zhodnocení koordinace rozvojové politiky Evropského společenství a VB

Princip koordinace má sice již několik desetiletí starou historii, nicméně naplňování tohoto 

principu stále stojí spíše na dílčích pokusech v určitých partnerských zemích. Princip koordinace 

také nezůstává omezen pouze na Evropskou Unii, ale naopak se o koordinaci dárců rozvojové
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pomoci pokoušejí i další mezinárodní instituce. To je dáno všeobecně uznávaným faktem, že 

pomocí účinější koordinace je možné zefektivnit rozvojovou pomoc, snížit transakční náklady a 

zabránit neefektivnímu překrývání působnosti různých dárců na stejném poli, nebo dokonce proti 

sobě.

Harmonizace

Ještě dále než princip koordinace dosahuje princip harmonizace. Důležitým dokument pro 

stanovení pravidel harmonizace rozvojové pomoci byla Římská deklarace o harmonizaci pomoci z 

roku 2003 vydaná DAC OECD. V Evropském koncensu se Evropské společenství zavázalo také к 

aktivní roli při provádění další deklarace vydané OECD DAC - Pařížské deklarace o účinnosti 

pomoci z roku 2005. Tato deklarace stanovuje pravidla, kterými by se dárci měli řídit. Výbor OECD 

DAC je důležitý pro udávání směru rozvojových politik a naplňování principu harmonizace.

4.3. Institucionální struktura spolupráce VB a institucí ES v rozvojové politice

Za vlády Tonyho Blaira nedošlo pouze к zvýšení důrazu na RP ve VB, ale i na změnu 

přístupu VB к EU. Sice již John Major deklaroval, že chce postavit „Británii do srdce Evropy“, 

nicméně jeho snaha byla oslabena silnou pozicí odpůrců evropské integrace ve vládě. „Celková 

pozice labouristické vlády stále sestává ze závazku Unie složené ze suverénních států, ale je více 

připravená vidět Unii jako „strukturu příležitosti“ než Majorova vláda.52 To bylo umožněno 

specifickými okolnostmi nástupu Blairovy vlády. V roce 1997 získala většinu 179 míst53 v Dolní 

sněmovně Parlamentu a výměna generací v rámci labouristických poslanců omezila počet 

euroskeptiků ve straně. Díky tomu byla malá pravděpodobnost parlamentního veta evropské

52 Wessels, W., Maurer, A., Mittag, J. (eds.), Fifteen Into One? : The EU and its Member States (Manchester, 
Manchester University Press, 2003), str. 391.

53 V následných volbách byla tato většina oslabena.
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politiky vlády.

Nej důležitější institucí ve spolupráci s ES je ve VB vláda. Ale i v rámci národních vlád 

existují různé úrovně. Od roku 1975 vzrůstá úloha Evropské Rady a tedy i  role předsedy vlády, 

kterou hraje v evropském vládnutí. Ministři vlády aktivně působí v Radě EU. Veřejná správa (civil 

service) připravuje a implementuje politiky. Navíc je zapojena v rozhodování o evropských 

politikách podporou určitého rezortního ministra nebo participací v COREPER54a v jeho výborech a 

pracovních skupinách.

Ve VB je největší podíl spolupráce s ES vytvářen v jednotlivých ministerstvech. Každé 

ministerstvo má oddělení pro otázky Evropské Unie. Nejvíce „europeizované“ ministerstvo je 

Ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a venkovské otázky, na druhé straně za nejméně 

europeizovaná ministerstva jsou považována Ministerstvo obrany a Ministerstvo pro média, kulturu 

a sport55. Rozhodnutí integrovat rozhodování o evropských otázkách do činnosti jednotlivých 

ministerstev učinil již ministerský předseda Heath v roce 1971. Rozhodl, že ve VB nebude žádné 

evropské ministerstvo, naopak, že všechny ministři mají „myslet a jednat evropsky.“56

Institutionální strategické dokumenty o spolupráci DFID s ES z let 1998, 2001 a 2005

Každý z těchto dokumentů byl napsán za jiné situace a to se odrazilo i na jejich obsahu. 

Dokument z roku 1998 byl vydán ještě před provedením reformy RP ES, 2 roky po vydání Zelené 

knihy o vztazích mezi AKP a EU57 a v době kdy celosvětově získávala na síle skepse vůči RP. V 

roce 2001 byla reforma RP ES již v průběhu a v roce 2005 získala na důležitosti jednání o

54 Coreper je francouzský akronym pro označení Výboru stálých zástupců, který je složen ze stálých zástupců 
členských států (velvyslanců) a je v etapách, ve kterých je nutné předběžné vyjednávání, odpovědný za asistování 
Radě Evropské unie při projednávání agendy (návrhů právních aktů předložených Komisí). Zaujímá klíčovou pozici 
v rozhodovacím procesu Společenství, ve kterém je také současně fórem pro dialog (mezi stálými zástupci navzájem 
a mezi nimi a národními vládami) a orgánem, který vykonává politickou kontrolu (určuje směr a dohlíží na práci 
expertních skupin).

55 Wessels, Fifteen Into One?, The EU and its Member States, str. 396.
56 Wessels, Fifteen Into One?, The EU and its Member States, str. 396.
57 European Commission, Green Paper on relations between the European Union and the ACP countries on the eve of 

the 21st century - Challenges and options for a new partnership (Brussels, European Commission, 1996).
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rozvojové agendě v rámci WTO.

V roce 1998 kritizoval tento dokument, že Rozvojová Rada EU sice vytvořila velké 

množství dokumentů pro vytváření politiky, ale ty nejsou efektivně, konsistentně a úplně převedeny 

v akci. ES chybí jasné koherentní prohlášení o rozvojové politice a o prioritách, které může zajistit 

např. strategie vymýcení mezinárodní chudoby. Tento nedostatek byl částečně odstraněn v roce 

2000, kdy bylo vydáno Prohlášení o rozvojové politice, které bylo revidováno v roce 2005 pod 

názvem Evropský konsensus. Nicméně i tato prohlášení jsou předmětem kritiky například z důvodu 

nedostatečného specifikování oblastí působení ES. Již v roce 1998 DFID kritizovalo, že stále více 

financí pro rozvojovou spolupráci ES jde místo do nízkopříjmových zemí v Asii a Africe do středně 

příjmových zemí ve Středomoří. Tento jev je dán strategicko-bezpečnostními aspekty spolupráce 

ES se Středomořím.

Dokument z roku 2001 jako hlavní cíl stanovuje prosazovat dosažení cílů britské Bílé knihy 

o mezinárodním rozvoji ve spolupráci s ES. Tento dokument byl vytvořen pomocí rozsáhlé 

konzultační procedury zahrnující DFID, instituce ES a organizace občanské společnosti. Ocenil 

; zejména dosavadní reformní proces rozvojové politiky ES a zdůraznil nutnost zajistit implementaci 

změn a dále pokračovat v pozitivních změnách.

Dokument z roku 2005 stanovil tato pravidla pro spolupráci s EU:

-Být zapojeni s velkou řadou partnerů v EU, včetně Rady, Komise a Evropského parlamentu. 

-Koordinovat a zaměřovat cíle práce spolu s jinými členskými státy na prioritní otázky.

-Budovat blízké vztahy s partnerskými zeměmi a zaměřit pozornost na působení v terénu, včetně 

vztahů mezi kancelářemi DFID a delegacemi Evropské komise v partnerských zemích. Tím by 

mělo být zlepšeno porozumění důsledkům reforem a dále také vytvořeny společné akce. 

-Konstruktivněji se zapojit do spolupráce s ES, budovat na příkladech nej lepší praxe a zkušeností 

expertů z druhých zemí.

-Provádět dvousměmý dialog s evropskou a britskou občanskou společností.
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-Zlepšit uplatňování principu vlastnictví a zapojení v agendě související s EU napříč celým DFID. 

-Podporovat blízkou spolupráci mezi EU a mezinárodními finančními institucemi, obzvláště 

Světovou bankou, včetně sdílení nápadů a nej lepší praxe.

Dohoda o veřejné službě DFID

Každé oddělení britské vlády uzavírá tzv. dohodu o veřejné službě, která stanovuje úkoly, 

vzhledem к jejichž plnění je působení daného oddělení vlády hodnoceno. Dohoda o veřejné službě 

DFID je zaměřena na dosažení Miléniových rozvojových cílů stanovených OSN. Některé z cílů 

dohody o veřejné službě DFID jsou sdílené s jinými odděleními britské vlády, jako např. otázky 

obchodu s rozvojovými zeměmi, oddlužení, prevence konfliktu, postkonfliktní rekonstrukce a 

udržitelný rozvoj.

Současná dohoda o veřejné službě DFID zahrnuje výdaje v období let 2003-2006 a nová 

dohoda o veřejné službě DFID má vejít v působnost od roku 2005 a trvat do roku 2008. Dvakrát za 

rok odevzdává DFID zprávu Parlamentu o plnění dohody o veřejné službě. Tato dohoda přesně 

mapuje organizační strukturu DFID a připisuje zodpovědnost za jednotlivé úkoly konkrétním 

osobám. DFID dvakrát za rok podává zprávu Parlamentu o plnění této dohody.

Každý z cílů Dohody je přiřazen jednomu řediteli, který je zodpovědný za naplňování skrze 

ředitelův plán naplňování (Director's Delivery Plan). Tyto plány stanovují jak budou zdroje 

udělované Ministrem a řídícím výborem použity na splnění cílů Dohody o veřejné službě. Plány 

jsou implementovány skrze „plány pomoci jednotlivým zemím“ (Country Assistance Plans), 

institucionální strategie a plány jednotlivých oddělení. Plány pomoci jednotlivým zemím řídí 

činnost DFID v partnerských zemích, institucionální strategie zahrnují cíle a společné oblasti pro 

spolupráci s multilaterálními organizacemi. Současná dohoda o veřejné službě pro DFID obsahuje 5 

cílů. S působením na ES souvisí 3. a 4. cíl.
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Třetím cílem DFID v dohodě o veřejné službě je účinnost multilaterálního systému. Podcíly 

v rámci tohoto cíle jsou:

1.) Větší dopad vnějších programů ES na omezení chudoby a práce na dohodě o zvýšení podílu 

oficiální rozvojové pomoci (ODA) ES jdoucí do zemí s nízkým příjmem ze základu 38 % v roce 

2000 na 70%. Podle údajů ze zprávy rozvojového výboru OECD58 směřovalo v roce 2004 55 % 

ODA ES do nízko příjmových zemí, což znamená vzestup z 51 % v roce 2002, ale mírný pokles z 

56 % v roce 2003.59

2.) Zajistit, aby tři čtvrtiny vhodných těžce zadlužených chudých zemí zavázaných к omezení 

chudoby získalo neodvolatelné oddlužení. Dosažení tohoto cíle je DFID hodnoceno jako úspěšné, 

jelikož 15 vhodných těžce zadlužených chudých zemí získalo v roce 2005 plné oddlužení.

3.) Pracovat s mezinárodními partnery na pokroku vzhledem к Miléniovým rozvojovým cílům. 

Tento cíl je společný s Ministerstvem financí.

Čtvrtým cílem Dohody o veřejné službě je „zajistit dohodu do roku 2005 o významném 

omezení obchodních překážek vedoucí к zlepšení obchodních příležitostí pro rozvojové země 

(společný úkol s Ministerstvem obchodu a průmyslu a Ministerstvem pro zahraničí a 

Commonwealth). DFID se zavázalo podporovat zvýšení přístupu na trhy pro rozvojové země a 

zlepšení kapacity к zužitkování možností, které obchod přináší. Naplňování tohoto cíle má být 

hodnoceno vzhledem к pokroku dosaženém při jednání o rozvojové agendě z Dohá а к 

implementaci DFID programů na podporu kapacit rozvojových zemí к účinné participaci při 

obchodních jednání. Po selhání jednání v Cancúnu a rozpačitém výsledku z Hongkongu se 

naplňování tohoto cíle nedaří.

58
Development Assistance Commitee OECD, Development Co-operation Review, European Community, (Paris, 

OECD, 2002).
59 Viz. příloha

45



Další aktéři ve spolupráci VB a Evropského společenství v rozvojové politice

DFID není jediným aktérem ve spolupráci RP ES a VB. Jak jsem již zmiňovala centrální roli 

ve vytváření politiky spolupráce s ES ve VB má centrální vláda. Tedy jednotlivá ministerstva v 

rámci Rady ministrů, ministerský předseda v rámci Evropské rady a veřejná správa, která připravuje 

podklady.

Důležitou roli hraje ale také legislativa. Mezinárodním rozvojem se zabývaly různé výbory 

Parlamentu již od roku 1967. Ve Sněmovně Lordů působí „podvýbor С pro zahraniční záležitosti, 

obranu a rozvojovou politiku“ , který má ve své agendě mimo jiné i otázky mezinárodního rozvoje.

V Dolní sněmovně působí výbor pro mezinárodní rozvoj. Tento výbor je ustanoven, aby kontroloval 

výdaje, správu a politickou činnost Ministerstva pro mezinárodní rozvoj. Dále také zkoumá činnosti 

multilaterálních organizací a neziskových organizací, do kterých Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj 

přispívá. Proto tento výbor zkoumá i činnost ES v rozvojové politice. Důležitým se stal příspěvek tohoto 

výboru к diskuzi o roli ES v jednání o rozvojové agendě z Dohá a při vyjednávání Dohod o 

ekonomickém partnerství (EPAs) mezi AKP a ES. Parlament schvaluje zákony důležité pro 

mezinárodní rozvoj, a proto je také politické rozložení sil v parlamentu důležité pro tvorbu 

rozvojové politiky.

Kromě výše zmíněných aktérů působí v RP VB také další aktéři. Jsou mezi nimi organizace 

občanské společnosti, lokální vládní úřady, osobnosti z britské politické scény a média.

Spolupráce VB a Evropské komise

S Evropskou komisí spolupracuje v oblasti rozvojové politiky nejvíce britské Ministerstvo 

pro mezinárodní rozvoj (DFID). Toto ministerstvo spolupracuje s Evropskou komisí na dvou 

úrovních. Na jednu stranu buduje DFID kontakty na generální ředitelství v Bruselu, na druhou
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stranu spolupracuje i s jednotlivými delegacemi Komise přímo v rozvojových zemích. DFID má 

nejčastěji kontakty s Generálními ředitelstvími pro rozvoj, Generálním ředitelstvím pro zahraniční 

vztahy, Generálním ředitelstvím pro obchod a s Evropskou humanitární kanceláří (ECHO). Ve 

vztahu ke specifickým otázkám ale navazuje vztahy i s jinými generálními ředitelstvími, nejčastěji 

Generálním ředitelstvím pro zemědělství.

Reforma správy zahraniční pomoci Evropské komise začala v roce 2000, kdy Komise 

vydala Bílou knihu o reformě Evropské komise. Tato reforma se tedy netýkala pouze rozvojové 

pomoci, nicméně reforma správy rozvojové pomoci tvořila její důležitou část.

Cíle této reformy byly60:

-významně zlepšit kvalitu managementu projektů

-omezit významně čas pro implementaci schválených projektů

-zajistit, aby finanční a technické procedury a procedury smluvního managementu byly v souladu s 

nej vyššími mezinárodními standarty vhodnosti a odpovědnosti 

-zlepšit dopad a viditelnost EU rozvojové spolupráce

V rámci reformy Evropská komise EU usiluje o dekoncentraci a decentralizaci rozdělování 

rozvojové spolupráce. Snaží se o přenesení zodpovědnosti na delegace Evropské komise v 

partnerských zemích. Do roku 2004 byly přesunuty pravomoce na 80 delegací zahrnujících 148 

států.

Podle vyjádření DFID přináší tato reforma rozdělování zahraniční pomoci své ovoce, 

nicméně je třeba tyto úspěchy dále prohlubovat a stavět na nich dále a dále upravovat systém správy 

zahraniční pomoci ES. Dekoncentrace nešla podle DFID dost daleko61. Je potřeba, aby delegace 

Komise získaly větší finanční autoritu, aby byla zlepšena jejich kapacita reagovat na potřeby 

rozvojových zemí, a aby byly aktivnější v koordinaci lokálních dárců. Stejně tak důležité je zajištění

60 oficiální www stránky EuropeAid, Bessere Verwaltung der Außenhilfe der Kommission: ein zentrales Anliegen der 
Reform der Kommission, 9.8.2005, available at 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/general/mission_amel_de.htm.

61 DFID, Working in partnership with the European Union : Objectives until end 2006 ( London, DFID, 2005), p. 7.

47

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/general/mission_amel_de.htm


vhodných schopností a úrovně pracovníků v terénu. Tento postoj souhlasí i s postojem OECD a 

ECDPM, které kritizovaly nedostatečnou kapacitu personálu pro dekoncentrovanou rozvojovou 

politiku ES.

VB reformu uvítala, nicméně kriticky zhodnotila ve svých strategických institucionálních 

dokumentech o spolupráci s ES některé nedostatky. V institucionální strategii z roku 2001 vyjádřilo 

DFID obavy kvůli rozdělení pravomocí mezi různá generální ředitelství a oddělení vytváření 

politiky a implementace programů.

Toto rozdělení vzniklo vytvořením úřadu EuropeAid к 1.1.2001. Tento úřad má za úkol 

implementovat nástroje vnější pomoci Evropské komise, které jsou financovány z rozpočtu 

Evropského společenství a z Evropského rozvojového fondu. V čele stála, když Evropské komisi 

předsedal Romano Prodi, správní rada složená z komisaře pro rozvoj a z komisaře pro zahraniční 

vztahy. Od nástupu Evropské komise, které předsedá José Barroso stojí v čele Komisařka pro vnější 

vztahy. Založení úřadu Europeaid bylo hodnoceno velmi pozitivně rozvojovým výborem OECD a 

neziskovou organizací Eurostep62. I VB ocenila, že EuropeAid, která nahradila Společný úřad pro 

vnější vztahy (Common Service for External Relations), odstranila rozdělení identifikace a 

implementace programů mezi Společný úřad pro vnější vztahy a generální ředitelství Komise.

V institucionálním dokumentu z roku 2005 DFID deklaruje, že bude usilovat o ovlivnění 

reformy. Je těžké stanovit nakolik je v tomto bodě úspěšné. DFID usiluje, aby reforma správy 

vnější pomoci ES vedla k63:

1.) Lepším strukturám pro doručení pomoci zahrnující všechny regiony.

2.) Efektivnějším delegacím. Celkově by měl být silnější důraz v úsilí ES kladen na země 

přijímající pomoc.

Dále požaduje struktury, které:

-Podporují spojený přístup к rozvojové pomoci, programování, implementaci na úrovni delegací

b~ Development Assistance Commitee OECD, Development Co-operation Review, European Community (Paris,
OECD, 2002).

63 DFID, Working in partnership with the European Union : Objectives until end 2006 (London, DFID, 2005), p. 7.
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-Dovolují více finanční autority Komise s méně detailním managementem z vnějšku.

-Dávají dekoncentrovaným delegacím Evropské komise více finanční autority a zároveň větší počet 

zaměstnaců s rozvojovými znalostmi.

Celkově z dokumentů DFID plyne, že VB reformu správy rozvojové pomoci ES a zvláště 

decentralizaci a dekoncentraci správy rozvojové pomoci silně podporuje.

VB v Radě EU

Ve strategickém institucionálním dokumentu z roku 2001 DFID deklarovalo, že bude 

diskutovat se členskými a kandidátskými státy EU postoje к rozvojovým programům ES. Dále 

chtělo zkoumat možnost vytvoření menší skupiny států s podobnými postoji.

DFID uznává důležitou roli sekretariátu Rady, obzvláště v otázkách politického dialogu a 

prevence konfliktů. Proto chce ve spolupráci s Ministerstvem pro zahraničí a Commonwealth 

spolupracovat i se sekretariátem Rady EU. Spolupráce s Radou EU, ale neprobíhá pouze na úrovni 

byrokracie, jako v případu Evropské komise, ale i tím, že rozhodování v Radě EU se účastní britští 

zástupci.

V oblasti RP se vytvořila skupina tzv. “like-minded” zemí, které mají podobné postoje к 

řešení rozvojových problémů. Evropské dárce je možné rozdělit do dvou nejsilnějších skupin. První 

skupinu tvoří tzv. “like-minded” dárci, povětšinou státy ze severu EU - skandinávské země, Irsko, 

Nizozemí a VB, druhou skupinou jsou státy z jihu EU - Francie, Itálie, Portugalsko a Španělsko. 

Rozdíly mezi těmito dvěma skupinami jsou dány mimo jiné rozdílnými historickými zkušenostmi s 

kolonizací, rozdílnými zahraničně-politickými zájmy v partnerských zemích a důležitostí, kterou 

přikládají omezení chudoby. I v Radě EU skupina “like-minded” dárců spolupracuje a snaží se 

prosadit své přístupy к RP.

Evropské komise pro všechny hlavní rozvojové regiony.
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Zrušení Rozvojové rady ministrů na summitu v Seville v roce 2002

Za účelem zvýšení efektivnosti rozhodování v EU bylo rozhodnuto zmenšit počet formací 

Rady EU z šestnácti na devět. Rozhodnutí Evropské rady přispělo к rozšíření pravomocí Rady pro 

všeobecné záležitosti a vytvoření Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy, která zahrnula i 

dosavadní Rozvojovou radu. Tato formace Rady EU má zodpovědnost za celou řadu vnějších 

politik EU jako vnější vztahy, obranná politika, zahraniční obchod, rozvojová spolupráce a 

humanitární pomoc. Výsledkem tohoto rozhodnutí bylo, že Rozvojová rada, která se do té doby 

scházela dvakrát za rok byla zrušena.

V současnosti probíhá pouze neformální setkání ministrů pro rozvoj EU. Za předsednictví 

VB se tak stalo 24.-25. října 2005 v Leedsu. Není tomu tak pokaždé, např. za předsednictví 

Rakouska v roce 2006 takové setkání plánované není, jelikož Rakousko samo ministra pro 

mezinárodní rozvoj nemá.

Spolupráce VB a Evropského parlamentu

Evropský parlament přijímá rezoluce o rozvojové politice a působí v něm parlamentní výbor 

pro rozvoj a spolupráci64. Při schválení Amsterodamské smlouvy navíc získal právo 

spolurozhodovat o legislativních opatřeních týkajících se rozvojové spolupráce a rozhoduje v 

poslední instanci o prostředcích na rozvojovou spolupráci z rozpočtu ES.

DFID deklarovalo, že ustanoví systematičtější mechanismus spolupráce s Evropským

parlamentem s cílem sdílení analýz a dohadování se o vhodných akcích. V oblastech, kde se

Evropský parlament přímo podílí na rozhodování se chce DFID snažit vhodně a ve správný čas

prosadit svůj postoj v debatách v Evropském parlamentu. V jiných oblastech chce spolupracovat s

Evropským parlamentem na nátlaku na změnu postoje Evropské komise.

64 Jeho úkoly viz. příloha
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Podíl VB na financování evropské rozvojové politiky

VB poskytuje přibližně 19 % zdrojů rozvojové politiky ES, což představuje 30 % rozpočtu 

DFID. Vlivem zvyšování britského rozpočtu pro mezinárodní rozvoj dochází ke snížení podílu 

financí poskytovaných skrze ES na celkovém rozpočtu DFID.

Finance na rozvojovou politiku ES pocházejí ze dvou zdrojů. Jeden zdroj financí představuje 

rozpočet EU a druhý zdroj představuje Evropský rozvojový fond (EDF). Pro rozdělování těchto 

dvou finančních zdrojů platí rozdílná pravidla. Zdroje z rozpočtu jsou spravovány podle 

rozpočtových pravidel EU a může se na rozhodování o nich podílet i Evropský parlament. Zdroje z 

EDF jsou spravovány podle dohody stanovené ve Smlouvě z Cotonou. Zdroje z EDF jsou oproti 

zdrojům z rozpočtu ES určeny pouze ke spolupráci s AKP státy.

VB a Evropský rozvojový fond

EDF je finančním nástrojem spolupráce mezi EU a AKP od roku 1958. Tento nástroj se 

vyvíjel paralelně s evropskými institucemi, mimo evropský rozpočet a meziinstitucionální rozdělení 

pravomocí. Zatímco evropský rozpočet je spravován supranacionálně, a tedy Evropský parlament se 

spolupodílí na rozhodování o něm, o EDF se rozhoduje na mezivládním principu. Pravidla, podle 

kterých je EDF spravován, jsou stanovená v smlouvě z Cotonou. Tyto pravidla určují role 

jednotlivých aktérů ve správě EDF a procedury implementace. Zachování EDF je považováno jako 

zábrana přenesení všech pravomocí za rozdělování rozvojové pomoci ze členských států na 

nadnárodní instituce.

O možnosti začlenění EDF do rozpočtu EU se vedou diskuse již téměř 20 let. V této otázce 

je zapojeno velké množství aktérů s rozdílnými zájmy. Příprava 10. EDF začala v roce 2003, kdy 

Komunikace ES opět navrhla začlenění EDF do rozpočtu EU. Aktuální se otázka začlenění EDF do
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rozpočtu stala v době jednání Konventu o budoucnosti EU. Konvent o budoucnosti Evropy 

doporučil zapojení EDF do rozpočtu EU. Ve stejné době se jednalo o finančních perspektivách na 

období 2007-2013 a o možnosti revize Smlouvy z Cotonou.

Návrh Evropské komise na zapojení EDF do rozpočtu EU poukazoval na tyto výhody: 

-Odvrácení vnímání politické marginalizace AKP.

-Posílení demokratické legitimity spolupráce s AKP.

-Zlepšení účinnosti pomoci EU AKP státům.

-Umožnění rychlejší odpovědi na vyvíjející se potřeby a priority.

-Zlepšení účinnosti a harmonizace procedur a praktik a snížení transakčních nákladů rozvojové 

pomoci.

Členské státy EU nejsou ve svém postoji к této otázce jednotné. Na neformálním setkání 

rozvojových ministrů v Terstu v roce 2003 vyjádřily některé členské a kandidátské státy EU svůj 

postoj к začlenění EDF do rozpočtu EU. Začlenění EDF do rozpočtu EU podpořily Francie, Belgie, 

Lucembursko, Nizozemí, Švédsko, Finsko, Dánsko, Polsko a Maďarsko, proti se vyjádřily VB, 

Španělsko a Irsko.

Postoj VB v této otázce je jasně stanovený v neprospěch zapojení EDF do rozpočtu EU. VB 

je tradičním zastáncem EDF a odpůrcem jeho začlenění do rozpočtu EU. Tato podpora je především 

z důvodu mezivládního charakteru EDF a jednomyslností v rozhodování o EDF, což jej odlišuje od 

rozhodování o rozvojové politice v Radě EU, které se děje kvalifikovanou většinou. O EDF navíc 

nemůže rozhodovat další nadnárodní instituce EU - Evropský Parlament.

Britský příspěvek do EDF by se zapojením EDF do rozpočtu EU zvýšil z 12,69 % v 

současnosti na 18,78 %, kterými se VB podílí na evropském rozpočtu65. Nicméně VB udává další 

důvody, proč zapojení EDF do rozpočtu EU nepodporuje. Zapojením EDF do rozpočtu EU se 

věnuje institucionální strategický dokument DFID z roku 200566, v kterém DFID poukazuje na to,

65 V případě Španělska by to bylo zrněna z 5,84 % v současnosti na 7,46 %, u Irska by to byl vzrůst z 0,62 % 
na 1,19%.

66 DFID, Working in Partnership with the European Union - Strategy on eliminating poverty and achieving the
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že v roce 2003 93 % EDF bylo použito v nízkopříjmových zemích a pokud by byl EDF zapojen do 

rozpočtu, mohlo by to těžce narušit jeho zaměření na pomoc nejchudším.

Deklarovanými cíli DFID ve spojení s EDF, kterých by chtěli dosáhnout při vyjednávání s 

EU а АКР o desátém EDF, jsou:

-Udržet EDF v nej lepší praxi a dále zlepšovat efektivitu к zajištění více a lepší pomoci partnerům v 

AKP státech.

-Zabránit začlenění EDF do rozpočtu ES, které by ohrozilo nejlepší rozvojové praktiky a určení 

pomoci pro nejchudší.

Finance z rozpočtu ES na rozvojovou politiku

Každý rok ES rozhoduje o rozdělování financí na rozvojovou spolupráci ze svého rozpočtu. 

Finance jsou rozdělovány podle sektorů a geografických oblastí. Projekty a programy rozvojové 

spolupráce jsou zahrnuty pod kategorii 4 rozpočtu ES nazvanou Vnější akce. O výšce rozpočtu 

rozhodují společně Rada EU a Evropský parlament.

Mimo každoroční rozhodování jsou v sedmiletých intervalech stanovované finanční 

perspektivy, které určují strukturu a maximální výšku, tzv. strop, pro hlavní kategorie výdajů. Po 

uzavření finančních perspektiv můžou být zvýšeny výdaje na určité zahraniční akce pouze pokud 

jsou dané finance ušetřeny v jiné oblasti zahraničních akcí.

Millennium Development Goals: Institutional Strategy Paper (London, DFID, 2005), p. 10.
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5. Britská kritika nekoherence rozvojové politiky a jiných politik Evropského společenství

Princip koherence způsobuje pravděpodobně nejvíce obtíží v evropské rozvojové politice. 

Bez jeho dodržování by ale evropská rozvojová spolupráce byla neúčinná, jelikož jiné politiky EU 

by působily proti cílům RP, a tak ji neutralizovaly. Tento princip získal důležitost při jednání WTO, 

nicméně zůstal omezen převážně na Společnou zemědělskou politiku. Smlouva o EU stanovuje v 

článku 178, že EU musí brát v potaz rozvojové aspekty u všech politik dotýkajících se rozvojových 

zemí. Přesto zůstávají mezi rozvojovou politikou ES a jinými politikami ES hluboké nekoherence.

Přestože princip koherence byl obzvláště v počátcích nejvíce spojen s Nizozemím, byla v 

otázce koherence aktivní vedle dalších států jako Francie, Německo a Dánsko i Velká Británie. 

Velká Británie zdůrazňuje důležitost tohoto principu ve vztahu rozvojové spolupráce ke všem 

politikám Evropského společenství.

DFID dává zvláštní důležitost dvou rovinám koherence - koherenci v rámci britských 

vládních politik a koherenci v rámci multilaterálních institucí jako Evropské Společenství. Tématu 

mé diplomové práce se týká obzvláště druhý typ koherence. Nejen podle DFID nekoherence 

rozvojových a jiných politik oslabuje účinnost a dopad rozvojové pomoci. DFID kritizuje např. 

subvence pro vývoz hovězího masa z EU, které se staly hrozbou pro producenty hovězího masa z 

Burkina Faso, Nigeru a Mali, přestože tyto samé státy jsou podporovány evropskou rozvojovou 

politikou.

Jelikož evropské právo je nadřazeno britskému právu a některé kompetence jsou sdíleny 

mezi EU a VB a některé jsou i plně v rukou EU, je VB podřízena i těm politikám EU, které působí 

proti cílům RP VB. Pokud tedy VB chce zachovat koherentnost své rozvojové politiky, má možnost 

pouze působit na rozhodovací instituce EU, které mohou přinést změnu v nekoherenci evropské RP 

a jiných evropských politik. VB, a obzvláště DFID, se proto snaží na tyto nekoherence poukazovat 

a omezovat je.
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Problém nekoherence se týká především politik ES, které mají i vnější dimenzi. VB nejvíce 

poukazuje na nekoherence s rozvojovou politikou v obchodní a zemědělské politice ES, a proto se 

těmto nekoherencím, na které VB nejvíce poukazuje, věnuji blíže. Tyto „politiky se navzájem 

dotýkají a jejich následky mohou být podobné. Dalšími politikami ES, které mohou poškodit 

rozvojové země jsou např. společná politika rybolovu, imigrační politika, politika vědy a výzkumu, 

ochrany životního prostředí, energetika, doprava, bezpečnost, zajištění potravinami.

Podle DFID jsou právě ES a OECD nej vhodnějšími institucemi к podpoře koherence pro 

rozvoj, jelikož jejich členové jsou angažováni v sektorech zahrnujících rozvojovou pomoc, 

ekonomiku, obchod, životní prostředí a zemědělství. V současné době VB podporuje EU program 

koherence politik, který zahrnuje akce na zlepšení koherence dvanácti sektorů mimo rozvojovou 

politiku, posílení horizontálních mechanismů jako hodnocení dopadů politik v Komisi a sdílení 

nej lepších praktik mezi členskými státy.

Jedním z cílů, které si DFID stanovilo ve svém programu spolupráce s EU z května 2005, je 

právě zlepšení koherence EU pro rozvoj. Podle tohoto programu koherence znamená, že všechny 

politiky EU (včetně obchodu, zemědělství, prevence konfliktů, vládnutí a rozvoje) by měly být 

komplementární a navzájem se podporovat.

V programu DFID67 je stanoveno, že bude usilovat o:

-Přinesení zájmů chudých do centra přístupu EU к bezpečnosti a rozvoji. Bude spolupracovat s 

partnery v EU na zaměření na bezpečnost chudých lidí, včetně budování kapacit na udržování míru 

v Africe, obnovení EU Gothenburgského programu na prevenci násilného konfliktu, který stanovuje 

agendu pro akce EU a členských států včetně zlepšení systému včasného varování a obsáhlých 

plánů pro země, kde je významné nebezpečí konfliktu. Dále bude usilovat o povzbuzení к přijetí 

společného přístupu к identifikaci a adresování rizik selhání států.

-Ambiciózní výsledek rozvojového kola z Dohá napomáhajícího chudým a větší ohled na zájmy

\ 67 DFID, Working in Partnership with the European Union - Strategy on eliminating poverty and achieving the 
Millennium Development Goals: Institutional Strategy Paper (London , DFID, 2005), p. 5.
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rozvojových zemí v obchodních politikách EU.

-Maximalizaci příležitostí prosadit obchod a reformu zemědělství, které vytvoří konkrétní zisky pro 

rozvojové země, obzvláště změnu EU pravidla země původu škodícího africkým a jiným 

rozvojovým státům, protože zabraňuje zpracovávání levnějších surovin a přináší vysoké náklady na 

dodržení. Reforma EU cukerného režimu by měla zajistit, aby včasné a odpovídající přechodná 

pomoc byla poskytnuta na pomoc chudým zemím к řešení následků této reformy.

-Zabezpečení zvýšené dodatečné podpory pro budování kapacit pro obchod na pomoc chudým 

zemím к plné integraci do globálního obchodního systému.

-Zajištění, aby rozvoj zůstal klíčovým zaměřením a výsledkem vyjednávání Dohod o 

ekonomickém partnerství (EPAs) mezi EU a AKP. Komise a VB souhlasí, že EPAs musí být 

vytvořeny tak, aby přinesly dlouhodobý rozvoj, ekonomický růst a omezení chudoby v AKP 

státech. Každá AKP regionální skupina by měla sama rozhodnout o načasování, průběhu, řazení a 

výsledném rozsahu otevření obchodu ve shodě s národními rozvojovými plány individuálních zemí 

a strategiemi omezení chudoby. Na rozvojové země nesmí být liberalizace uvalena. Také potřebují 

přístup к trhům a pomoc s vývojem kapacity к podílení se na globálních trzích.

5.1. Britská kritika geografického rozdělení rozvojové pomoci Evropského společenství

VB kritizuje geografické rozdělení RP ES. Zatímco ES deklaruje omezení chudoby jako 

hlavní cíl své RP, geografické rozdělení pomoci tomu tak neodpovídá. Podle britského 

parlamentního zástupce ministra pro mezinárodní rozvoj Thomase Garetha68 RP ES za posledních 

pět let učinila velký pokrok, nicméně stále není dostatečně zaměřena na dosažení MDGs. RP ES 

podle něj také potřebuje jasnější vizi.

VB kritizuje, že pouze 56 % RP ES jde do nízkopříjmových zemí69. Ale i to je pokrok od
j ________________________

68 Proslov Thomase Garetha Multilaterální pomoc a příspěvek EU к dosažení Miléniových rozvojových cílů v OD1 
24.2. 2005, available at http://www.dfid.gov.uk/news/files/speeches/odi-speech-gareth.asp.

\ 69 Klasifikace zemí do příjmových zemí je postavena na hrubém ročním příjmu na osobu podle údajů z roku 1998.
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roku 2001, kdy tento poměr představoval pouze 51 %. Průměr členů rozvojového výboru OECD je 

65 %, VB se zavázala к tomu, že 90 % její bilaterální RP bude směřovat do nízkopříjmových zemí.

Zatímco na jednoho chudého ve Středomoří poskytuje ES téměř 100 dolarů, oproti tomu na 

jednoho chudého v Asii poskytuje ES pouze 1 dolar. Přitom vedle afrických zemí je Asie podle VB 

důležitou oblastí pro dosažení Miléniových rozvojových cílů. Tím VB kritizuje i politickou 

podmíněnost rozvojové pomoci ES, která podporuje politiku dobrého sousedství s cílem zvýšení 

bezpečnosti Evropy, a naopak požaduje zvýšit poměr rozvojové pomoci ES jdoucí do 

nízkopříjmových zemí na 70 %.

VB si je vědoma, že je potřeba podporovat i středně příjmové země, nicméně pomoc by 

měla být přizpůsobena podmínkám příjemce. Proto strategie VB pro spolupráci s ES navrhuje 

poskytovat více půjček z Evropské investiční banky pro středně příjmové země a takto uvolněné 

granty poskytnout nízkopříjmovým zemím. Postoj VB se v tomto slučuje s postojem OECD70.

5.2. Nekoherence rozvojové politiky a zemědělské politiky ES

5.2.1. Důležitost zemědělského sektoru pro rozvoj podle DFID

Zemědělství podle DFID není nadřazeno jiným sektorům, nicméně je jejich důležitým 

komplementem, zvláště v raných fázích ekonomického vývoje. VB zdůrazňuje důležitost rozvoje 

zemědělství pro celkový hospodářský rozvoj. Jako důkaz připomíná situaci jihoasijských nově 

industrializovaných zemí, v kterých na počátku industrializace hrál rozvoj zemědělství významnou 

roli71. DFID přiznává, že existují i jiné zdroje ekonomického růstu, nicméně zemědělství vykazuje

určité výhody. Důležitou výhodu představuje, že růst zemědělství prospívá běžnému obyvatelstvu.

Nízko příjmové země jsou takové, jejichž příjem na obyvatele je nižší než 760 dolarů, středně příjmové země se dělí 
na dvě skupiny- s nižším a vyšším příjmem. V první skupině mají země příjem na obyvatele v rozmezí 761 a 3030 
dolarů, v druhé 3031 až 9360 dolarů. Vysoko příjmové země mají příjem na obyvatele vyšší než 9361 dolarů.

70 Development Assistance Commitee OECD, Development Co-operation Review, European Community (Paris,
OECD, 2002), p. 38.

71 DFID, Growth and poverty reduction: the role o f  agriculture (London, DFID, 2005), p. 13.
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Tak tomu většinou není v případě, kdy zdrojem hospodářského vzestupu mají být nerostné suroviny 

jak to ukazují příklady jako Nigérie či Zambie72.

Zemědělství je důležité pro rozvojové země, jelikož tvoří 40 % jejich HDP, 35 % exportů a 

50-70 % celkové zaměstnanosti. Tři čtvrtiny světového obyvatelstva žijí ve venkovských oblastech 

a jsou buďto částečně, nebo plně závislí na zemědělství. V rozvojových zemích je až 90 % 

obyvatelstva závislého na zemědělství. Naopak v zemích OECD reprezentuje zemědělství pouze 2- 

5 % HDP a zaměstnanosti. Nekoherence Společné zemědělské politiky (SZP) a rozvojové politiky 

ES proto silně postihuje chudé země.

VB kritizuje bariéry obchodu a dotace evropských zemědělců, které uměle zvyšují nabídku 

zemědělských produktů a snižují světové ceny, čímž poškozují zemědělce v rozvojových zemí, kteří 

dotace nedostávají. Poukazuje na to, že zatímco průměrná cla mezi bohatými státy představují 3 %, 

cla na zemědělské produkty jsou mnohem vyšší. Např. cla na dovoz masa do EU dosahují až 300 % 

ceny produktu.

5.2.2. Reforma Společné zemědělské politiky EU

Dvě pětiny rozpočtu EU jsou poskytovány zemědělcům, kteří tvoří pouze 5 % evropských 

obyvatel a vytvářejí pouze 2 % evropské produkce. Navíc tyto finance nepomáhají nejvíce 

potřebným malým zemědělcům, ale velkovýrobcům a nevytváří podněty к modernizaci a 

zefektivnění výroby za účelem konkurenceschopnosti na globálním trhu. Proto nejen VB prosazuje 

již dlouho reformy SZP, které jsou nicméně politicky velmi komplikovanou a těžce prosaditelnou 

otázkou.

První významné změny ve společné zemědělské politice se odehrály v roce 1992 jako 

výsledek MacSharryho reforem. Tyto změny byly implementovány v roce 1994 a přispěly к

72 DFID, Growth and poverty reduction: the role o f  agriculture (London, DFID, 2005), p. 16.
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úspěšnému výsledku Uruguayského kola GATT.73 Dalším krokem v reformě SZP byla Agenda 

2000, která snížila podporu cen obilí a mléčných produktů o 15 % a hovězího o 20 %. Zemědělci 

dostali kompenzace ve formě zvýšení existujících přímých plateb. Následkem.byla pouze minimální 

změna ve výšce podpor, ale významná změna v jejich kompozici.

26. června 2003 přijali ministři zemědělství členských států EU zásadní reformu SZP. 

Reforma změnila způsob podpory zemědělců v Evropské unii. Nová SZP byla více přizpůsobena 

spotřebitelům a daňovým poplatníkům. Většina subvencí podle této reformy má být vyplácena 

nezávisle na objemu produkce. Nová podoba SZP by měla farmáře přimět к větší 

konkurenceschopnosti a orientaci na tržní produkci, ale zároveň by jim měla zaručit jistou úroveň 

příjmů. Zdůrazňovány jsou zemědělské programy dbající na ekologickou produkci, dobré zacházení 

se zvířaty a kvalitu výroby. Reforma měla posílit vyjednávači pozici EU ve Světové obchodní 

organizaci.

Další balíček reforem, který zahrnoval středomořské produkty přišel v dubnu 2004 a v 

červenci 2004 Komise poprvé navrhla reformu cukerného režimu. Nicméně doposud je reforma 

SZP považována některými členskými státy EU, včetně VB, za nedostatečnou a na jejím 

pokračování se dále pracuje.

5.2.3. WTO a reforma Společné zemědělské politiky EU

К reformě SZP je EU tlačena i Světovou obchodní organizací. „Oblast zemědělského 

obchodu dominuje agendě WTO od jejího vzniku v roce 1995. Představuje nejsložitější a nejvíc 

sporná jednání, která však mají zásadní důležitost pro největší okruh členských zemí, ať již coby 

tzv. ofenzivní či defenzivní zájmy. Zemědělský obchod je stále nejvíce chráněným sektorem 

(konkrétně se nejméně liberalizovaný obchod týká cukru, mléčných výrobků a tabáku). Aplikovaná

73 Stevens, Ch., Can EU Policy be coherent?, p. 7, in: Page, S., Booth, D. (ed.) Aid and Trade: Partners or Rivals in 
Development Policy? (London, Cameron May Ltd., 2006), 3.5.2005 available at 
http://www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/CSEUCoherence.pdf.
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cla v průměru dosahují 17 %, zatímco u průmyslových výrobků pouze 9 %. Přestože v zemích Jihu 

se se v posledních dekádách významně zvýšil podíl průmyslové výroby na HDP i na vývozech, 

zemědělství stále zůstává klíčovým způsobem obživy pro nejchudší země a zejména nejchudší 

skupiny obyvatelstva v rozvojových zemích.“74

Problematika zemědělského obchodu se ve WTO člení na tři oblasti75:

1.) přístup na trhy

Rozšíření přístupu na trhy považuje WTO za svůj ústřední c íí Podle mnohých má lepší 

přístup na globální trhy nej větší potenciál přispět к rozvoji chudých zemí. V rámci rozvojové 

agendy z Dohá se jedná o snížení cel, přičemž mírnější snížení cel bude platit pro kategorii tzv. 

citlivých výrobků. Jaké výrobky to mohou být a jaký režim bude vůči nim uplatňován, však zůstává 

předmětem zjitřených diskuzí.

2.) domácí podporu

Využívání domácích podpor a exportních subvencí má úzkou souvislost. Přebytky vzniklé 

vlivem dotací často mohou vyžadovat exportní dotace, aby je bylo možné prodat alespoň v 

zahraničí. Ne všechny dotace ale škodí mezinárodnímu obchodu. V jednání o liberalizaci 

mezinárodního obchodu se proto rozlišují různé skupiny domácích podpor podle toho, do jaké míry 

jsou průhledné a ovlivňují výšku cen na trhu a působení tržních signálů. Povolené druhy podpor 

jsou zahrnuty v tzv. zelené skupině (Green box), nej škodlivější jsou v tzv. jantarové skupině 

(Amber Box). Poslední skupinou je tzv. modrá skupina (Blue Box), jež zahrnuje podpory se 

smíšeným účinkem. Tato skupina vznikla především kvůli EU a odráží její snahu zajistit si čas pro 

reformy Společné zemědělské politiky.

3.) exportní dotace

Jakékoliv dotování vývozů zboží a služeb je ve WTO obvykle přísně zakázáno.

74 Foltýn, Kafková, Kopicová, Lebeda, WTO před zasedáním v Honkongu: Mezinárodní obchod a rozvoj - Pozice EU 
a Č R (  Praha, Glopolis, 2005), p. 9.

75 více v Foltýn, Kafková, Kopicová, Lebeda, WTO před  zasedáním v Honkongu: Mezinárodní obchod a rozvoj - 
Pozice EU a ČR ( Praha, Glopolis, 2005).
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Subvencované vývozy silně narušují obchod, protože uměle snižují světové ceny a vytlačují 

poctivou konkurenci. Rozvinuté země si však u zemědělských produktů vymohly výjimku.

5.2.4. Postoj Velké Británie к reformě Společné zemědělské politiky EU

VB patří mezi nejsilnější zastánce reformy Společné zemědělské politiky. Nevedou ji к tomu 

pouze ohledy к rozvojovým zemím, nicméně reforma SZP je důležitým cílem také DFID. V 

současné době je osm členských států, které ze SZP dostávají více peněz, než do ní odvádějí. 

Seznamu s největšími příjmy dominují Španělsko, Francie, Řecko a Irsko. Na druhé straně do SZP 

nejvíce peněz odvádí Německo, Británie, Itálie a Holandsko. I proto je zřejmé, že Británie je mezi 

největšími zastánci reformy SZP, která představuje pro britské farmáře spíše komplikaci, než 

výhodu. Jedním z problémů je i fakt, že dotace jsou britským farmářům vypláceny v EURO, 

zatímco britskou měnou je libra. Pokud libra vůči EURU posílí, sníží to příjmy britských farmářů. 

VB poukazuje na to, že SZP přijde průměrnou britskou domácnost na 832 liber ročně.76 Tato částka 

je složená z daní, které jdou do evropského rozpočtu na SZP a ze zvýšených nákladů na nákup 

předražených potravin.

Reforma SZP se pravidelně objevuje mezi cíli britského předsednictví EU, nicméně 

vzhledem к neústupnému postoji Francie se VB nedaří tento cíl úspěšně prosazovat. Tuto 

neústupnost Francie kritizovali Britové i během předsednictví v roce 2005, kdy jednání o reformě 

SZP právě kvůli neústupnosti Francie neuspěla.

Reformu z roku 2003 hodnotí VB pozitivně, nicméně poukazuje, že je stále ještě potřeba 

mnoho udělat v reformě zemědělské politiky EU.77 VB velmi oceňuje zvláště to, že oddělení dotací 

od množství produkce omezí vytváření nadbytečné produkce, která vede к prodávání zemědělské

76 Projev Hillary Benna: Jak můžeme dosáhnout spravedlnosti v obchodě? (London School of Economics, 29.6. 2005),
20.3.2006, available at http://www.dfid.gov.Uk/news/files/speeches/trade/hilary-lse-trade-0605.asp#farming%20fair,
20.4.2006.

77 HM Goverment, The UK 's Contribution to Achieving the Millennium Development Goals (London, HM 
Goverment, 2005), p. 47, 20.4.2006, available at http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/uk-cont-mdg-report.pdf.
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produkce pod cenou v zahraničí, což škodí producentům v rozvojových státech.

V prosinci 2005 vydalo britské Ministerstvo financí dokument „Vize pro společnou 

zemědělskou politiku“. Tento dokument vyšel krátce před summitem Světové obchodní organizace 

v Hongkongu. Mezi důvody pro reformu v tomto dokumentu byly i vztahy s rozvojovými státy a 

jednání Světové obchodní organizace.

Tento dokument potvrzoval slova generálního ředitele WTO Pascala Lamy, že v centru 

obchodních diskuzí v budoucnosti bude zemědělský protekcionismus a dále tento dokument 

rozváděl, jak si VB představuje reformu zemědělské politiky EU. Výsledkem reformy by měl být 

udržitelný model evropského zemědělství, z kterého by profitovala Evropa i rozvojový svět.

Podle VB reformu Společné zemědělské politiky lze považovat za součást procesu reformy 

finančního rámce. Britská pozice zdůrazňuje, že jejím cílem není zrušit či radikálně zredukovat tuto 

politiku ze dne na den. Británie spíše hodlá připravit přesný, postupný časový scénář reformy 

financování zemědělství s ohledem na výzvy globalizace v tomto sektoru. Dokument „Vize pro 

společnou zemědělskou politiku“ se zaměřuje na časové období 10 až 15 let. Rozvojové aspekty 

jsou v něm pouze jedním z důvodů pro reformu. VB argumentuje, že reforma SZP by přinesla tyto 

zisky:

-společnost by přispívala na zemědělství méně a měla z něj větší užitek,

-spotřebitelé by měli zajištěné dodávky levnějších, bezpečných a vysoce kvalitních potravin, 

-rozvojové země by mohly dosáhnout významného hospodářského růstu,

-evropští zemědělci by se stali soutěže schopnými a tržně zaměřenými,

-mohlo by být zlepšeno venkovské prostředí,

-mohl by být podpořen rozvoj venkova, obzvláště v nej chudších částech EU.

Jedna ze čtyř kapitol byla věnována mezinárodní dimenzi reformy SZP a vlivu 

protekcionismu na rozvojové země. Podle tohoto dokumentu SZP narušuje tržní mechanismy a z 

liberalizace zemědělského a průmyslového obchodu a obchodu se službami podle návrhu WTO by
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EU získala téměř 100 miliard dolarů78, které by napomohly významnému hospodářskému růstu EU. 

Podle odhadů Světové banky by světové příjmy stouply do roku 2015 o 290 miliard dolarů, pokud 

by se odstranily překážky obchodu. Více jak polovina těchto příjmů by byla důsledkem zrušení 

zemědělského protekcionismu v bohatých státech. Zpráva Světové banky odhaduje, že reforma by 

mohla do roku 2015 vyzvednout 52 až 95 milionů lidí z extrémní chudoby.

Různé formy protekcionismu mají různý dopad na rozvojové země. VB nejvíce kritizuje 

podporu cen zemědělských produktů zvláště proto, že vysoká cla, která udržují vysokou úroveň cen 

zemědělských produktů v EU, zabraňují přístupu produktů z rozvojových zemí na trh EU. Podpora 

cen způsobuje nadprodukci, která na druhou stranu snižuje světové ceny. Dokument se odvolává na 

zjištění Komise pro Afriku79. Podle této Komise „bariéry a dotace jsou absolutně nepřijatelné, 

politicky neadekvátní, ekonomicky nevědomé, ekologicky destruktivní a eticky neobhajitelné. Musí 

být odstraněny.“80

Zpráva rozděluje tři skupiny zemí podle toho jaké důsledky jim přinese reforma SZP:

1.) Země, které jsou ve stavu, že budou moci okamžitě získat užitek z reformy SZP.

Do této skupiny patří země, které jsou již nyní relativně efektivní a konkurenceschopní zemědělští 

producenti. Mezi ně patří Brazílie, Jihoafrická republika, Thajsko, Indonésie a některé Středo- a 

Jihoamerické státy. I tyto státy jsou domovem velkého množství chudých.

2.) Země, které získají užitek v dlouhodobé perspektivě, pro které nicméně v krátkodobé 

perspektivě jsou hlavním problémem překážky v kapacitě.

Tato skupina je pravděpodobné nej rozsáhlejší. Přestože liberalizace v rozvinutých státech je 

nezbytnou podmínkou, aby tyto státy mohly vyvážet větší množství zemědělských produktů, není 

jedinou podmínkou. V krátkodobém horizontu by dopad liberalizace byl neutrální, protože se těmto

78 HM Goverment, The U K ’s Contribution to Achieving the Millennium Development Goals (London, HM 
Goverment, 2005), p. 51.

19 Komise pro Afriku je iniciativa premiéra Blaira odstartována v únoru 2004. Komise má 17 členů, 9 z nich jsou 
Afričané. Její sekretariát sídlí od dubna 2004 v Londýně a je financován britskou vládou. 11. března 2005 vydala 
Komise zprávu „Náš společný zájem“, která byla adresovaná představitelům G8, EU a širší mezinárodní komunity. 
Předsedou Komise je britský premiér Blair.

80 HM Treasury, A Vision for the Common Agriculture Policy (London, HM Treasury, 2005), p. 52.
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státům nedostává jednoho nebo více předpokladů hospodářského růstu a obchodu:

-ekonomické infrastruktury - dopravy, pohonných hmot, technologií, informací,

-lidského kapitálu - zdraví a schopnosti současné a budoucí pracovní síly,

-instituce a vládnutí- efektivní celní správy, standardní orgány, vynucovací kapacity vlastnických 

práv,

-systémy sociální ochrany na zabezpečení lidí v měnících se prostředích.

3.) Země, které v krátkodobé perspektivě utrpí ztráty z důvodu eroze preferencí, jejichž ekonomiky 

by se ale pravděpodobně nemohly vyvinout pokud by zůstaly „v pasti preferencí“ podporujících 

nekonkurenceschopnou produkci.

Podle výzkumů konec preferencí vlivem reforem SZP by přinesl vážné problémy relativně 

malé skupině většinou středně příjmových zemí závislých na preferencích. Problém se dotýká 

převážně silně chráněných trhů, v kterých ceny vysoce překračují světový průměr. To je případ 

evropského trhu s cukrem. Právě reforma cukrovamického režimu a režimu dovozu banánů 

pravděpodobně způsobí nejvíce problémů v souvislosti s erozí preferencí.

Podle výzkumů efektivnosti preferencí přinesly preference pouze malé zisky pro rozvojové 

země. Nicméně mohou být důležité pro některé skupiny obyvatel těchto zemí. Avšak selektivní 

obchodní výhody udělované ES nepomohly integraci rozvojových zemí do světového obchodu a 

dlouhodobému rozvoji. Negativními důsledky preferencí byly závislost na určitých komoditách, 

neefektivní využití zdrojů a uvěznění v nekonkurenceschopné produkci.

Dotace zemědělských produktů vládami bohatých států ztěžují přístup rozvojových zemí na 

mezinárodní trhy. Samotná liberalizace zemědělského trhu ale podle DFID nestačí81. Mnoho 

rozvojových zemí by ztratilo preferenční přístup na trhy rozvinutých zemí. Přínosem by liberalizace 

byla především pro relativně malý počet efektivních producentů převážně ze středně příjmových 

zemí. Proto VB navrhuje, aby rozvinuté země rozsáhlým balíčkem opatření reagovaly na potřebu

přizpůsobení se a zlepšení infrastruktury chudých zemí. Proto jsou podle VB potřebné:

81DFID, Growth and poverty reduction: the role o f  agriculture (London, DFID, 2005), p. 12.
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-Investice do infrastruktury potřebné pro obchod. Komise pro Afriku navrhla , že bohaté státy by 

měly ročně poskytnout zvláštních 10 miliard na investice do infrastruktury v Africe.

-Pomoc s náklady na přizpůsobení skrze finanční podporu na vypořádání se s erozemi preferencí, 

obzvláště v cukrovamickém průmyslu.

-Investice do infrastruktury spojené s obchodem.

-Žádná nucená liberalizace.

5.2.5. VB a reforma evropského cukerného sektoru

Dopad EU SZP na rozvojové země je velmi silný právě v cukerném sektoru. Ceny cukru v 

EU jsou stanovené mnohem výše než jsou ceny na globálních trzích. Nicméně evropský trh je před 

nepřeferenčními dovozci chráněn vysokými cly. Mezi EU a AKP státy je vyjednán AKP-EU 

cukerný protokol. Podle tohoto protokolu se EU zavázala odebrat od producentů cukru z AKP států 

pevně stanovené množství cukru za evropské ceny, tedy ceny vyšší, než jsou na globálním trhu. 

Vývozní kvóty jsou pevně stanovené a cena je administrativně upravovaná.

V červenci 2004 Evropská komise navrhla především na nátlak z WTO reformovat cukerný 

režim v EU a snížit o 33 % cenu cukru na trhu EU, tak aby byla vnitřní spotřeba uspokojena ze 

zdrojů z EU a preferenčních dodávek, zatímco další dovozy by zůstaly vyloučeny kvůli vysokým 

clům. To předpokládalo, že vysokonákladoví EU a AKP producenti by opustili trh. Pro EU pěstitelé 

cukrové řepy by pokles ceny byl kompenzován platbami jednotlivým farmám. Producenti z AKP by 

měli také získat určité kompenzace, nicméně výrazně nižší než evropští producenti. Současný 

režim, kdy cukr v rámci iniciativy Vše kromě zbraní je povinně nakupován EU operátory za ceny 

minimálně ve výši garantovaných cen pro AKP cukr, by pokračoval.

Britská vláda deklarovala, že si je vědoma potřeby reformovat cukerný režim, nicméně 

zdůrazňuje potřebu přizpůsobovacího režimu pro dosavadní preferenční dovozce od počátku roku

65



2006. Asistence by měla jít podél tří os - zvýšení konkurenceschopnosti cukerného sektoru, pokud 

to je udržitelný proces, podpora diverzifikace v oblastech závislých na produkci cukru a adresování 

širších adaptačních potřeb.82

Nicméně ani tento nový evropský režim cukerného režimu neprošel sítem pravidel WTO. V 

dubnu 2005 WTO uznala odvolání Austrálie, Brazílie a Thajska a stanovila, že export EU 

podporovaného cukru překročil limity stanovené v Uruguayském kole GATT. EU tedy rozhodla 

snížit cenu cukru o dalších 6 % a nové navrhované snížení cen bylo stanoveno na 39 % do začátku 

roku 2006/7. Podle odhadů Komise výsledkem reformy bude, že poklesnou dovozy cukru do EU, 

přestože bez dotací někteří EU producenti budou dražší než producenti z rozvojových zemí.

Dalším negativním výsledkem reformy evropského cukerného režimu by mohlo být, že 

reforma uvolní postupně překážky pro vývozy z EU dále zpracovávaných potravinových produktů, 

jejichž základem je cukr, což by neprospělo rozvojovým zemím.

VB poukazovala, že vyjednávání nového cukerného režimu EU by nemělo ohrozit zájmy 

tradičních dodavatelů do EU z rozvojových zemí, kteří mají prospěch z cukerného protokolu a 

zvláštních preferenčních opatření pro cukr. Reforma cukerného režimu a adaptace financování 

společné zemědělské politiky byla zahrnuta na programu jednání Rady EU v rámci britského 

předsednictví EU v roce 2005. Zvláště náhrady pro AKP producenty cukru byly důležitým tématem 

při jednání. Premiér Tony Blair deklaroval, že bude usilovat o:

-prodloužení přechodného období 

-prosazení zvýšení přechodné pomoci 

-prozkoumání možnosti většího přístupu na trh

Během britského předsednictví bylo dosaženo toho, že Evropská Rada schválila prodloužení 

přechodné doby pro preferovaný dovoz cukru na dvojnásobek.

82 DFID, UK Goverment Response to International Development Committee's Sixth Report o f  Session 2004-05: „Fair 
Trade? The EU's Trade Agreements withACP Countries, p. 7.
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5.3. Nekoherence v obchodní politice ES

5.3.1. Společná obchodní politika EU

EU je největším trhem, a i nej důležitějším obchodním partnerem mnoha rozvojových zemí. 

Jako blok 25ti zemí má silný hlas ve WTO. Soustřeďuje sice méně než 7 % světového 

obyvatelstva, produkuje však zhruba čtvrtinu světového produktu a soustřeďuje přibližně pětinu 

světového obchodu. Společná obchodní politika patří mezi nejstarší politiky a její vznik se vztahuje 

к samému zrodu Společenství. To si od samého počátku kladlo za cíl vytvořit společný (později 

dokonce jednotný) trh. Vytváření jednotného trhu bylo spojeno se společným postupem v obchodní 

politice vůči třetím zemím. Bez ní by byl jednotný trh, především odstranění kontrol na vnitřních 

hranicích, nemyslitelný. Společná obchodní politika je důležitým pilířem, na němž jsou postaveny 

obchodní vztahy Evropské unie se světem. Společná obchodní politika má nadnárodní charakter, 

patří ke společně prováděným politikám vůči třetím zemím a pokrývá tak všechny důležité aspekty 

obchodu se zbožím a službami. Deklarovaným hlavním cílem této politiky je otevření světových 

trhů pomocí progresivního zrušení omezení v mezinárodním obchodu, snižování celních bariér a 

prosazování vícestranných obchodních pravidel.

EU je důležitým obchodním partnerem rozvojových zemí, a jelikož obchod je obecně 

považován jako důležitý aspekt hospodářského rozvoje, může nastavení obchodních vztahů EU s 

rozvojovými zeměmi velmi prospět, nebo naopak poškodit rozvojové zájmy.

Obchodní vztahy s rozvojovými zeměmi se vyvinuly z postkoloniálních vztahů pod vlivem 

vnitřních a vnějších tlaků. Od počátku tvořily obchodní vztahy interní součást rozvojové politiky 

ES. Velmi významným rysem v současné obchodní politice EU je odklon od nerecipročních 

obchodních preferencí к multilaterálním rámcům recipročních obchodních dohod. To je dáno 

především tlakem Světové obchodní organizace (WTO). Jedním z následků tohoto fenoménu je
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vyjednávání Evropských partnerských dohod (EPAs). EU udržuje preferenční obchodní vztahy se 

státy AKP. ale také se zeměmi Středomoří, zeměmi spadajícími pod všeobecný systém preferencí83 a 

balkánskými zeměmi. Obzvláště preference AKP státům byly shledány jako neslučitelné s pravidly 

WTO a staly se příčinou různých kontroverzí. Ačkoliv členy WTO jsou jednotlivé členské státy EU. 

vyjednává za ně v rámci WTO Evropská komise.

5.3.2. Postoj VB к problematice obchodu a rozvoje

Obchodem s rozvojovými státy se v britské vládě zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu 

(DTI) a DFID. V rámci komparativních výhod by se mělo obchodu věnovat ES, ale i pro 

rozvojovou politiku VB představuje oblast obchodu významnou prioritu. V Prohlášení o rozvojové 

politice z roku 200084 byl obchod označen zajednou z šesti prioritních oblastí, na kterou by se mělo 

ES v rámci principu komplementarity soustředit. Nicméně VB považuje oblast obchodu jako 

zásadní pro rozvoj chudých států a podporu obchodu, který by přispíval к rozvoji chudých zemí, 

věnuje velkou pozornost.

Do roku 1995 rozvojová pomoc VB s výjimkou podpory exportu nebyla zaměřená na 

obchod. Existovala pouze obecná politika podpory liberalizace obchodu a participace na 

Uruguayském kole jednání WTO. S nástupem nové vlády v roce 1997 a novou bílou knihou o 

mezinárodním rozvoji se změnil úkol DFID ze správy rozvojové pomoci na podporu mezinárodního 

rozvoje a nový důraz byl vložen na obchod a investice. Od roku 1997 má DFID více zaměstnanců 

zabývajících se obchodem, než jiní bilaterální dárci. Z tohoto je zřetelné, že VB připisuje podpoře 

obchodu vedoucímu к rozvoji chudých zemí velkou důležitost.

83 Tento systém byl zaveden v roce 1971 a vztahuje se na nejchudší rozvojové země. Jejich zboží se dostává na trhy 
EU bezcelně (většina průmyslových výrobků a polotovarů, vybrané zemědělské a potravinářské výrobky, kvóty 
existují u citlivých výrobků, textilní výrobky jsou z vývozu vyloučeny). Zvýhodnění může být zrušeno při 
porušování sociálních a politických kritérií (např. používání dětské práce aj.).

84 Evropská Rada, The European Community's Development Policy: Statement by the Council and the Commission 
(Brussels, Evropská Rada, 2000). 5.5.2006, available at
http://ec.europa.eu/comm/development/body/legislation/docs/council_statement.pdf.
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Oddělení DFID pro mezinárodní obchod se zaměřuje na ovlivnění Evropské Komise, 

multilaterálních organizací a WTO, aby napomohly zajištění spravedlivějších tržních podmínek. O 

to se snaží převážně vytvořením a rozvinutím výzkumné základny ve vládních odděleních VB. 

Nejsilnější důraz je kladen na multilaterální obchodní systém, obzvláště rozvojovou agendu z Doha, 

na EU a na reformu Společné zemědělské politiky EU. Toto je dáno právě rozdělením kompetencí v 

rámci EU. Jelikož kompetence pro společenskou obchodní politiku jsou na úrovni ES, je hlavní role 

členských států v prosazování svého postoje na evropské úrovni, spíše než ve vlastních akcích v 

obchodní sféře.

VB odmítá „merkantilistický přístup“ к obchodním vyjednáváním. Podle ní nemá EU 

usilovat při svých jednáních o obchodních vztazích s rozvojovými státy o získání odbytiště pro své 

zboží. DFID společně s DTI podporuje vytvoření velkorysejšího všeobecného systému preferencí, 

který by byl transparentnější a jednodušší pro vývozce z rozvojových států.

Britská vláda se zavázala působit v rámci EU na pokračování reformy, která by vedla к 

odstranění dotací narušujících volné působení obchodu. VB ale přiznává, že i kdyby vyspělé země 

odstranily překážky volného obchodu, stále by zůstávaly bariéry, které chudým zemím brání v 

efektivním obchodě. Patří mezi ně přerušení dodávek energií, špatný stav komunikací a silnic, 

konflikty, korupce, nedostatek dostupného kapitálu к zahájení podnikání a dokonce i základní 

potřeby jako dostatek potravin, pitné vody, zdravotní péče, bydlení, vzdělání jsou překážkou к 

získání pracovníků. Proto je důležitá i pomoc obchodu v rozvojových zemích. Cílem DFID je 

pracovat na dlouhodobém úkolu, aby všechny rozvojové země byly schopné se podílet na 

globalizovaných trzích. Vytváření kapacit obchodu není omezeno společnou obchodní politikou EU, 

a proto sejí VB může věnovat i v rámci bilaterální rozvojové spolupráce.
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5.3.3.VB a režim dovozu banánů do EU

Obchodní výhody, které státy AKP od ES získaly, přinesly znevýhodnění ostatním zemím. V 

té době vysoké celní rozdíly měly významné důsledky, a proto se staly důležitým tématem při 

jednání GATT. Známým se stal spor o režim dovozu banánů do ES. Spor propuknul z důvodu dvou 

paralelních změn - dokončení jednotného evropského trhu a následkem jednání v rámci 

Uruguayského kola GATT.

Protože banány nebyly součástí ani SZP, a de facto ani společné obchodní politiky, vznikly v 

EU tři celní režimy dovozu banánů do EU:

-bezcelní dovozy na základě preferencí pro zvláštní dovozce v rámci banánového protokolu dohod z 

Lomé ve Francii, VB a Itálii,

-bezcelní dovozy na základě speciální úlevy pro dovozce v Německu,

-20 % dovozů podléhajících clům v zemích Beneluxu, Irsku a Dánsku,

Producenti s vysokými náklady z AKP států nalezli tržní odbyt v první skupině, levnější „dolarové“ 

banány dominovaly ve zbylých dvou skupinách.

Tento režim se mohl udržet, jelikož evropské státy mohly použít licencování ke kontrole 

přímých dovozů „nepreferovaných“ banánů a článek 115 ke kontrole nepřímých dovozů. Oba 

mechanismy ale nemohly být použity po dokončení jednotného evropského trhu. Bylo jasné, že je 

nezbytná změna tohoto režimu.

V Evropě se objevily skupiny podporující protichůdné zájmy. Tyto rozdílné zájmy se 

projevily i v rozdělení členských států ES. Jednotlivé státy hájily své zájmy. Tím se vytvořily dvě 

silné skupiny států hájící protichůdné zájmy. VB, Francie a Itálie hájily režim, který by dával jisté 

garance preferenčním dohodám. Oproti nim stálo Německo a Belgie, které chtěly udržení 

bezcelního dovozu banánů z jakéhokoliv zdroje. V Německu navíc banány získaly důležitý význam 

jako symbol poválečné prosperity. Belgie kromě zásobování vlastního trhu měla zisk z dovozů do



Německa, které většinou přicházely přes Antverpský přístav. Nizozemí stálo uprostřed těchto dvou 

skupin. Na jednu stranu mělo zájem na udržení bezcelních dovozů „dolarových“ banánů a tím i 

podpoře liberálního trhu a úspěšné zakončení Uruguayského kola GATT, na druhou stranu mělo 

Nizozemí tradiční zájmy v rozvojových otázkách a úzké vztahy s preferovaným Surinamern.

Výsledné řešení, které zvýhodňovalo privilegované dovozce z AKP států, narazilo na odpor 

nejen v evropských státech, kterým nebylo vyhověno, ale především u latinskoamerických vývozců 

banánů a USA, které si stěžovaly u WTO, že výhody udělované EU dovozcům banánů z AKP států 

jsou diskriminační. Světová obchodní organizace (od roku 1995 pokračovatel GATT) v roce 1997 

rozhodla, že evropský systém cel na dovoz banánů je proti pravidlům GATT.

Nejenže pravidla WTO jsou přísnější, než byla pravidla GATT, důležitější byl posun v 

postojích vzniklý při vyjednávání Uruguayského kola. Na výjimky z pravidla „nejvíce 

zvýhodněného národního zacházení“ bylo ve WTO pohlíženo mnohem skeptičtěji než v minulosti. 

Podle EU byly preferenční dovozy z AKP států ospravedlněny podle článku XXIV a XXVI GATT, 

podle kterého rozvinuté státy „neočekávají reciprocitu za preference méně rozvinutým státům 

udělované v obchodních vyjednáváních“. Tato pozice byla zpochybněna při zkoumání stížností 

latinskoamerických států proti EU režimu dovozu banánů.

Jako řešení tohoto problému dovozu banánů vydalo ES nařízení číslo 1637/98, které 

předpokládalo rozsáhlé změny v režimu dovozů do EU. Skrze tyto změny byly výhody udělované 

tradičním dovozcům banánů z AKP států omezeny. Ale i toto nové nařízení USA v roce 1999 ve 

Světové obchodní organizaci úspěšně napadly a poté uvalily rozsáhlé obchodní sankce na dovozy z 

EU.

Spor byl vyřešen v roce 2001. Nová dohoda předpokládá rozsáhlé změny v dovozních 

pravidlech EU, především postupné zavedení systému licencí a celních tarifů a větší otevření 

evropského trhu, což by představovalo konec preferencí pro tradiční dovozce z AKP států. Do roku 

2006 mělo platit přechodné období a od roku 2006 by měl začít systém založený pouze na clech a
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ne na kvótách.

VB podporuje zájmy AKP států a navrhuje rozšířit kompenzace, což prosazovala i při 

předsednictví EU v roce 2005. Uvědomuje si, že eroze preferencí může přivodit závažné důsledky 

pro chudé a nepřipravené země. Tomu by se mělo zabránit právě zvýšením kompenzací a 

prodloužením přechodných období. Podobný přístup zaujímá VB i ve vztahu ke změně režimu a 

ukončení dovozních preferencí pro jiné komodity, jako např. cukr.

5.3.4. VB a jednání o Dohodách o ekonomickém partnerství

Jelikož obchodní režim dohod z Lomé nebyl udržitelný z důvodů neslučitelnosti s pravidly 

WTO a navíc se ukázal jako neúčinný, muselo ES před vypršením tohoto režimu najít nové řešení 

obchodních vztahů s AKP státy.

V zelené knize z roku 199683 byla Evropskou komisí navržena čtyři možná řešení budoucího 

uspořádání obchodních vztahů s AKP státy:

-udržení současného stavu

-zapojení dohod z Lomé do obecného systému preferencí

-dvě odlišné varianty režimů, v kterých by AKP státy nabídly reciproční otevření trhů výměnou za 

privilegovaný přístup na evropské trhy

Nakonec bylo rozhodnuto o uzavření Dohod o ekonomickém partnerství (EPAs) s šesti 

regionálními bloky AKP států.86 Vyjednávání EPAs začalo v září 2002 a mělo by skončit v roce

2007. EPAs by měly přispět к regionální integraci AKP států v rámci těchto šesti skupin. Měla by 

být vytvořena asymetrie otevírání trhů ve prospěch AKP států. Přechodné období к otevření trhu by 

měla být stanovena na základě potřeb zjištěných při vyjednávání. Do té doby je v platnosti článek 

36 dohody z Cotonou a platí tedy nereciproční obchodní preference pro AKP státy za stejných

85 Evropská Komise, Green Paper on relations between the European Union and the ACP countries on the eve o f  the 
21st century - Challenges and options fo r a new partnership (Brussels, Evropská Komise. 1996).

86 viz. příloha
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pravidel jako v rámci dohody Lomé IV.

Vyjednávání přineslo mnohé kontroverze. EPAs se setkaly se silnou kritikou zejména ze 

strany organizací občanského sektoru. Známou se stala kampaň „Stop EPAs“. Mezi nejdůležitější 

problémy a kontroverze patří:

-Po tom, co proběhla vyjednávání s regionálními skupinami států AKP, objevují se obavy, že 

rozsáhlá liberalizace není nej lepším nástrojem rozvoje chudých států.

-Nejvíce kontroverzní jsou reciproční obchodní vztahy. Je zjevné, že implementace recipročních 

obchodních dohod bude extrémně složitá pro AKP státy, které jsou hospodářsky velmi zaostalé za 

EU.

Britská vláda patří také mezi kritiky EPAs a tlačí na Evropskou komisi, aby jednání o 78 

EPAs přinesly prospěch chudým87. VB je proti násilnému vnucení liberalizace rozvojovým státům, 

otevírání trhů by podle VB mělo následovat podle potřeb jednotlivých AKP států a ES by měla 

zajistit dostatečnou kapacitu AKP států pro implementaci dohodnutých podmínek V březnu 2005 

DFID ve spolupráci s DTI vydalo prohlášení, v kterém zpochybnilo v několika ohledech 

vyjednávači pozice ES.88 VB je v tomto postoji v EU spojena s tzv. „like-minded“zeměmi a jejich 

postoj se odráží i v rozhodnutích Rady EU. Jedním z příkladů je požadavek Rady pro obecné 

záležitosti a vnější vztahy, aby ES poskytlo zprávu o stavu vyjednávání EPAs.

V prohlášení VB navrhovala, aby všem regionálním skupinám bylo nabídnuto nejméně 20-ti 

leté přechodné období pro otevření trhů. Komise by navíc měla být připravena nabídnout na žádost 

jakéhokoliv AKP státu alternativu к EPA. Žádná nabízená alternativa by neměla vytvářet horší 

podmínky přístupu na trhy EU, než jaké jsou v současnosti určené pravidly dohody z Cotonou.

EU by měla ve WTO navrhnout revizi článku XXIV GATT podle návrhu Komise pro Afriku, aby 

byly omezeny požadavky na reciprocitu a zvýšen důraz na rozvojové priority.

87 Proslov Gareth, Т., Multilateral aid and the European Union’s contribution to meeting the Millennium Development 
Goals, 15.4.2006, available at http://www.dfld.gov.uk/news/files/speeches/odi-speech-gareth.asp24. Února 2005.

88 DFID, Economic partnership agreements: Making EPAs deliver fo r development, Position Paper (London, DTI- 
DFID, 2005), 20.3.2006, available at www.dti.gov.uk/ewt/epas.pdf.
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Velký důraz VB klade na zjednodušení pravidel země původu v rámci EPAs. O zjednodušení 

těchto přísných pravidel usiluje VB v rámci EU i G889. Podle dohody z Cotonou mohou být к 

produktům přidány vstupy z jiných AKP států nebo z EU, ale pokud chtějí AKP státy mít pro své 

zboží preferenční přístup na trhy EU, nemohou použít vstupy z jiných než AKP rozvojových zemí. 

Podle VB by za účelem podpory konkurenceschopnosti a usnadnění integrace do světového 

obchodu mělo být AKP státům umožněno používat vstupy ze všech rozvojových zemích. To by 

umožnilo diversifikaci produkce v rozvojových zemí, která je pro rozvoj podle VB nesmírně 

důležitá.

5.3.5. VB a Iniciativa „Vše kromě zbrani“

Tato iniciativa byla odpovědí na neúspěch jednání WTO v Seatllu v roce 1999. Po tomto 

neúspěchu převládal pocit, že rozvojové státy jsou vyloučeny ze světového globalizováného trhu a 

ze zisků liberalizace. Tato iniciativa je doplňkem Všeobecného systému preferencí.

Iniciativa „Vše kromě zbraní“(EBA) byla schválena v roce 2001. Zajišťuje bezcelní a 

kvótami neomezený přístup na evropský trh pro 49 nejméně rozvinutých zemí (LDCs)90. Iniciativa 

zahrnuje všechno zboží s výjimkou zbraní a munice a vešla v účinnost v březnu 2001. Pouze 

liberalizace dovozu banánů byla rozfázována do roku 2005 a rýže a cukru do roku 2009. Toto 

opatření má umožnit hlavním dovozců z rozvojových zemí přizpůsobit se a EU přizpůsobit změnám 

Společnou zemědělskou politiku, především produkci cukru.

Jejími odpůrci byly některé státy AKP, které se obávaly zvýšené konkurence a evropské 

protekcionistické státy, které se obávaly podvodů a nedostatečné kontroly pravidel původu. AKP 

státy byly uspokojeny přechodnými obdobími pro citlivé produkty.
89 Proslov Gareth, Т., Multilateral aid and the European Union’s contribution to meeting the Millennium Development 

Goals, 15.4.2006, available at http://www.dfid.gov.uk/news/files/speeches/odi-speech-gareth.asp.
I 90 V polovině 60. let bylo identifikováno 24 rozvojových zemí, které měly obzvláště těžké dlouhodobé problémy s 

rozvojem. Byly vybrány na základě tří kriterií: HDP na osobu, výrobní základny, gramotnosti. V současnosti je 
zahrnutí do skupiny LDCs hodnoceno na základě dvou hlavních kriterií: ekonomické diversity a kvality života. V 
roce 2004 bylo stanoveno 49 LDCs.
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VB tradičně podporuje volný obchod a Bílá kniha o globalizaci obsahovala silný závazek 

omezit překážky obchodu. Nicméně o podpoře iniciativy „Vše kromě zbraní“ se vedla ve VB 

vášnivá diskuze. V principu všechna vládní oddělení byla ochotna podpořit návrh této iniciativy na 

volný přístup všech dovozů z výjimkou zbraní z nejméně rozvinutých zemích i přes silnou opozici 

domácích producentů cukru. Ve stejné době byla VB zahrnuta do jednání o reformě evropského 

cukrovamického režimu a poukazovala na to, že tato iniciativa musí být konzistentní s jinými 

vyjednáváními EU s cílem ochrany zájmů tradičních dodavatelů do EU z rozvojových zemí, kteří 

mají prospěch z cukerného protokolu a zvláštních preferenčních opatření pro cukr.

Významný příspěvek do diskuze přinesl Oxfam studií možných dopadů iniciativy „Vše 

kromě zbraní“. Jeden z nálezů této studie ukazoval, že tvrzení o hrozbě této iniciativy pro britské 

producenty cukru bylo zveličené. Tento výzkum napomohl к nalezení dohody а к úspěšnému 

schválení iniciativy. Tento příklad ukazuje jak těžké může být překonat opozici domácích 

zakořeněných zájmů. V tomto případě se ukázala důležitost kvalitního výzkumu a role neziskových 

organizací v informování o dopadech politik.

Výsledkem této iniciativy mimo jiné je, že vytváří novou linii vedle tradiční RP ES 

udělování obchodních privilegií státům AKP a novou strategií udělení volného přístupu na evropské 

trhy i LDCs, které nejsou členy skupiny AKP států. Ze 48 LDCs je sice většina členy AKP skupina, 

nicméně к 39 AKP LDCs přibylo i 10 LDCs, které nejsou z AKP skupiny. Mezi státy s 

preferovaným přístupem se tak dostaly i asijské státy, které často mají historické koloniální vztahy s 

VB. Tato iniciativa je plně v souladu s britským důrazem na podporu nejchudších států, které jsou 

často také v Asii. Asie je druhou prioritní oblastí vedle Afriky v Dohodě o veřejné službě DFID.

Problém ale představuje dichotomie mezi LDCs (39 států) a ostatními státy v rámci AKP

(38) při vyjednávání regionálních EPAs. Tyto dohody mají přispět regionální integraci rozvojových

států, nicméně LDCs se mohou rozhodnout nevyjednávat v rámci své geograficky stanovené

skupiny, ale přijmout výhodnější podmínky EBA91.

91 Holland, M., The EU and the Third World (New York, Palgrave, 2002), str. 114.
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Podle vlády VB92by EPAs neměly komplikovat situaci pro LDCs a ty nemají být nuceny 

nabídnout reciproční otevření trhů pro EU, dokud se jim nepodaří dostat ze statutu LDCs. Podle VB 

proto pokud by EBA zůstala omezena pouze na LDCs, znamenalo by to důležitou překážku pro 

regionální integraci rozvojových zemí, obzvláště pro celní unii. Pokud se země se statutem LDC 

rozhodne neúčastnit regionálních EPA, protože je pro ni výhodnější EBA, vytvořilo by to nutně 

překážku pro celní unii mezi LDCs a ostatními rozvojovými zeměmi. A tím by bylo podkopáno 

úsilí Generálního ředitelství pro obchod Evropské komise o regionální integraci rozvojových států. 

VB proto navrhuje, aby přístup к EBA byl nabídnut všem AKP státům bez rozdílu.93

V roce 2005 hodnotila VB výsledky této iniciativy skepticky94. Slabé výsledky zdůvodňuje 

tím, že stále zůstávají překážky dovozům z LDCs, včetně komplikovaných administrativních 

pravidel, příliš komplexního a restriktivního systému pravidel původu a přísná pravidla EU na 

hygienické a zdravotní požadavky. VB se proto snaží působit v ES na zjednodušení pravidel původu 

a celních procedur a podpoře rozvojových států ve vytváření schopnosti využít schémata preferencí.

5.3.6. VB a Summit WTO v Honkongu v prosinci 2006

Oproti summitu v Cancúnu nebyl tento summit WTO považován za úplný neúspěch, 

nicméně jeho výsledky zdaleka nesplnily očekávání a bylo dosaženo pouze velmi omezených 

výsledků. Nedosažení kompromisu bylo přičítáno neziskovými organizacemi nedostatečné 

politické vůli EU a USA, protože vyjednávači měli příliš úzce stanovené mandáty. Dokonce i 

britský Ministr průmyslu a obchodu Alan Johnson prohlásil 20. prosince v britském Parlamentu, že 

jednání WTO v Honkongu sotva překonalo slabé očekávání a dal najevo i nelibost sjednáním států

92 DFID, UK Goverment Response to International Development Committee 's Sixth Report o f  Session 2004-05: „ Fair 
Trade?The European Union's Trade Agreement with African, Caribean and Pacific Countries“ (London, DFID, 
2005).

93 DFID, UK Goverment Response to International Development Committee 's Sixth Report o f  Session 2004-05: „ Fair 
Trade?The European Union's Trade Agreement with African, Caribean and Pacific Countries“, p. 5.

94 HM Goverment, The UK ’s Contribution to Achieving the Millennium Development Goals (London,HM 
Goverment, 2005), p. 48, 20.3.2006, available at http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/uk-cont-mdg-report.pdf.
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hájících zemědělské subsidie, obzvláště Francie. Naopak bránil britského Komisaře pro obchod 

Petera Mandelsona, kterého kritizoval Tony Blair.95 Jednání WTO v Honkongu bylo kritizováno z 

různých stran britského politického spektra, konzervativci, liberálními demokraty i labouristy. 

Nicméně přesto bylo dosaženo několika částečných úspěchů:

-Díky nově dosažené solidaritě 110 rozvojových zemí bylo dosaženo omezeného pokroku v 

některých klíčových otázkách týkajících se zemědělství, který umožnil rozvojovým zemím ochranu 

vlastního zásobování potravinami, živobytí a rozvoj venkova proti nespravedlivé soutěži, nárůstu 

importů a fluktaci cen.

-EU se zavázala odstranit vývozní dotace v zemědělství do roku 2013, i když ostatní členové WTO 

na ni tlačily a i VB to požadovala, aby dotace ukončila již к roku 2010. Samotná VB již dříve 

vytvořila rozvrh, podle kterého by veškeré dotace na export měly být ukončeny do roku 2010.

-Do konce roku 2006 mají bohaté státy odstranit subsidie na bavlnu.

-Prosperující státy se zavázaly nej později do roku 2008 udělit bezcelní a kvótami neomezený 

přístup na své trhy pro 97 % zboží z 50ti nejméně vyvinutých zemí. Tento závazek ale nebyl 

ústupem pro EU, jelikož EU udělila volný přístup pro většinu zboží z těchto zemí v rámci iniciativy 

„Všechno kromě zbraní“. Problémem nicméně zůstávají zbylá 3 %. VB poukazuje na to, že bohaté 

státy by neměly zneužívat možnosti vyjmout citlivé produkty z liberalizace.

-Důležitým rozhodnutím bylo přijetí tzv. „švýcarské formule“ pro budoucí omezení tarifů pro 

nezemědělské produkty.

DFID považovalo za úspěch, na kterém se podílela VB spolu s EU, že se podařilo prosadit 

balíček rozvojových opatření, která doplňují otevírání trhů. Těmito úspěchy bylo zmiňované zrušení 

cel na bavlnu do konce roku 2006, volný přístup 97 % produktů z LDCs na světové trhy do roku 

2008 a závazek, že úkolové uskupení (Task Force) vytvoří do července 2006 doporučení jak 

poskytovat pomoc obchodu co nej efektivněji.

95 White, М., Johnson admits trade talks outcome 'disappointing', 21. prosince 2005, the Guardian, 2.3.2006 available 
at http://www.guardian.co.Uk/fairtrade/story/0,, 1671814,00.html.
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Alan Johnson povzbudil neziskové organizace, aby pokračovaly v kampaních za spravedlivý 

globální obchodní systém. Právě ve VB jsou velmi silné hlasy neziskových organizací provádějících 

kampaně za spravedlivější obchod. Tyto kampaně jsou v souladu s politikou vlády, která se sama 

snaží působit к naplnění podobných cílů.

Role organizací občanského sektoru

Ve vztahu к jednání WTO a současného britského předsednictví EU a G8 se ve VB v roce 

2005 objevily důležité iniciativy občanského sektoru. „Make Poverty History Coalition“ a „Global 

Call to Action against Poverty“přivedly dohromady dlouhou řadu skupin zahrnující jak církve a 

náboženské skupiny, tak odbory, nevládní organizace, celebrity, aj. Tyto skupiny požadovaly více 

rozvojové pomoci, oddlužení chudých zemí a spravedlivý obchod.
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6. Udávání rozvojové agendy Velkou Británií

6.1. Využití půlročního předsednictví EU

Jednotlivé členské státy se účastní vytváření evropské rozvojové politiky také tím, že se 

spolupodílí na udávání agendy, o které se jedná na celoevropské úrovni. Dobrá příležitost к tomu se 

naskýtá v době, kdy daný členský stát drží předsednictví EU.

Předsednická země má možnost působit a ovlivňovat témata, jimž se Rada EU a v širším 

smyslu i ostatní instituce EU v daném období věnují. Napovídá tomu i přehled povinností, jež má 

předsednická země Radě EU naplňovat:

-organizovat a předsedat zasedáním Rady EU a jejím pracovním skupinám;

-reprezentovat Radu EU jak vůči ostatním institucím Unie, tak reprezentovat EU v celosvětovém 

kontextu vůči například OSN či WTO, tak i ve vztazích s nečlenskými zeměmi EU;

-zajistit, aby klíčové nesplněné úkoly z předcházejícího předsednického období byly prioritně 

řešeny a v případě nedořešených klíčových úkolů tyto předat následující předsednické zemi.

Od nástupu Tonyho Blaira do čela vlády držela VB předsednictví EU dvakrát. Poprvé to 

bylo krátce po vyhraných volbách v roce 1997. Předsednictví VB převzala již na začátku roku 1998 

a bylo ukončeno summitem v Cardiffu v červnu 1998. Podruhé držela VB předsednictví v roce 

2005, kdy současně předsedala G8 i EU.

6.2. Britské předsednictví EU v roce 1998

Během tohoto předsednictví byly prioritami zaměstnanost, ekonomická reforma, životní 

prostředí, boj proti kriminalitě a drogám, reforma zemědělské politiky, debata o subsidiaritě, 

rozšíření EU, větší otevřenost a transparentnost EU a problém Severního Irska. Také byla oficiálně
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Britské předsednictví v roce 1998 bylo silně kritizováno britskou opozicí a jinými členskými 

státy. Nicméně sami labouristé vyzdvihovali jako úspěch, že oproti konzervativcům usilovali o 

konstruktivní dialog o evropské spolupráci a ne o konfrontaci.

V oblasti zahraničních vztahů se řešila otázka Kosova, vztahy s JAR, mezinárodní 

kriminální soud, euro-středomořské partnerství, spor mezi Eritreou a Etiopií, otázka Indonésie a 

Východního Timoru, Indie a Pákistán a nukleární testy, blízkovýchodní mírový proces, mezinárodní 

obchod, vztahy s Ruskem a Spojenými státy.

Summit v Cardiífu navštívil jihoafrický prezident Nelson Mandela. Právě účast Nelsona 

Mandely v Cardiffu byla významná pro tvorbu vztahů EU s Jihoafrickou republikou (JAR), které 

jsou pro VB důležité. Na summitu v Cardiffu mělo být dosaženo důležité dohody o volném 

obchodu s JAR. Vyjednávání bylo velmi komplikované, jelikož vláda JAR zdědila silně 

protekcionistickou ekonomiku s ještě komplexnějším systémem dovozů než měla EU. Producenti se 

obávali volného obchodu s EU, protože by byli ohroženi efektivnější evropskou produkcí a 

zemědělci se obávali dotovaného hovězího masa a obilí z EU. Vyjednávání trvala čtyři roky. Konec 

vyjednávání byl očekáván již mnohokrát. Tony Blair usiloval o to, aby si právě britské 

předsednictví připsalo úspěšný závěr vyjednávání. Bylo to i jednou z britských priorit stanovených 

na počátku roku 1998. Nicméně v tomto úsilí VB nebyla úspěšná. Závěrečné dohody bylo dosaženo 

až na Berlínském summitu 25. března 1999 po náročném vyjednávání vedeném G. Schröderem a T. 

Blairem a po překonání obav Španělska, Francie, Itálie, Řecka a Portugalska. Byla vytvořena 

asymetrická dohoda, ve které jsou slabší požadavky na JAR. Tato dohoda se stala vzorem pro 

vyjednávání EPAs.

Celkově nebyl otázce rozvojové politiky dáván tak velký prostor jako při předsednictví v 

roce 2005, nicméně přesto nebyla tato otázka zanedbávána. Z oblasti rozvojové politiky se 

předsednictví zabývalo touto agendou96:

96 ODI, The UK White Paper on International Development - and beyond, Briefing Paper (London, ODI, 1998),

uvedena nová evropská měna Euro.
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-zajištění, aby následovník dohod z Lomě zajistil podklad pro to, aby chudé země dosáhly cíle 

potlačení chudoby,

-zabezpečení shody EU o humanitárních principech,

-lobbování za zrušení vázání rozvojové pomoci

Nejdůležitějším tématem bylo pravděpodobně vyjednávání o budoucnosti obchodních 

vztahů s AKP státy po ukončení platnosti dohod z Lomé v roce 2000. Za britského předsednictví se 

vyhranily dva přístupy к budoucímu uspořádání obchodních vztahů s AKP státy. Hlavním 

zastáncem prvního přístupu bylo Německo. Německo podporovalo návrh Evropské komise na 

posílení liberalizace trhu v AKP státech a jejich začlenění do hlavního proudu WTO ustanovení. 

Hlavním zastáncem druhého přístupu byla VB. Tento přístup navrhoval omezit rozpory režimu 

obchodních vztahů s rozvojovými státy po roce 2005 tím. že by se zlepšily standarty všeobecného 

systému preferencí. To by omezilo neshody při vyjednávání s AKP státy a z rozšíření všeobecného 

systému preferencí by profitovaly všechny rozvojové země. nejen AKP skupina. Na samém závěru 

britského předsednictví, v červnu 1998. se došlo к výsledku, který kombinoval oba přístupy.

Lobbování za zrušení vázání pomoci

Tato iniciativa nebyla omezena pouze na půlroční trvání britského předsednictví EU. VB je 

v otázce odvázání rozvojové politiky angažována dlouhodobě. Podle VB je odvázaná pomoc o 15- 

30 % efektivnější a navíc snižuje administrativní náklady na straně dárců i příjemců.97 Británie 

odvázala svou bilaterální pomoc к 1. dubnu 2001 a snaží se podpořit i jiné evropské státy к tomuto 

kroku. V současnosti pouze šest z 22 hlavních dárců odvázalo svou rozvojovou pomoc.98 V 

iniciativě za odvázání rozvojové pomoci hraje centrální roli OECD. Ale i EU se zavázala к podpoře

20.4.2006, available at http://www.odi.org.uk/publications/briefing/2_98.html.
97 HM Goverment, The U K ’s Contribution to Achieving the Millennium Development Goals (London, HM 

Goverment, 2005), p. 18, 20.4.2006, available at http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/uk-cont-mdg-report.pdf.
98 Oxfam International, Paying the Price: Why rich countries must invest now in a war on poverty, (Oxford, Oxfam 

International, 2005), p. 8.
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postupného odvázání rozvojové pomoci.

6.3. Britské předsednictví EU v roce 2005

Priority britského předsednictví EU v roce 2005 byly rozděleny do tří oblastí:

-ekonomická reforma a sociální spravedlnost 

-bezpečnost a stabilita 

-role Evropy ve světě

V rámci debaty o budoucnosti Evropy se měla řešit reforma Společné zemědělské politiky 

EU a financování EU. Obě tyto oblasti souvisejí s rozvojovou politikou. Nicméně nejvíce 

pozornosti rozvojové politice bylo věnováno v rámci třetí oblasti - role Evropy ve světě. Součástí 

agendy v tomto bodě bylo Dohá rozvojové kolo vyjednávání v rámci Světové obchodní organizace, 

spolupráce s Afrikou, změna klimatu, mír, stabilita a reforma na Středním východě, mír a stabilita 

na Balkáně, obranné schopnosti, reforma EU cukerného režimu. VB deklarovala, že při svém 

předsednictví EU bude za cílem posílení role Evropy ve světě spolupracovat s evropskými 

partnery, především vysokým představitelem EU pro SZBP Javierem Solanou a s Evropskou 

komisí.

Prioritami VB v rozvojové politice byla maximalizace společného příspěvku EU к boji proti 

chudobě. Tomuto cíli mělo napomoci zajištění rozhodnutí vztahující se к Miléniovým rozvojovým 

cílům, boj proti HIV a AIDS, podpora rozvoje v Africe a revize rozvojové politiky ES. Dále chtěla 

VB pokračovat к dosažení cílů Dohá rozvojového kola WTO, které má přispět к tomu, aby obchod 

podporoval rozvojové země a usilovat o zajištění většího ohledu na rozvojové země v obchodních 

politikách EU, včetně vyjednávání dohod o ekonomickém partnerství.

Na programu setkání AKP pracovní skupiny za britského předsednictví byla revize smlouvy 

z Cotonou, zářijový summit OSN v New Yorku, na kterém měla být provedena revize naplňování
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Mileniových rozvojových cílů, článek 96 a 97 smlouvy z Cotonou a otázky jiných zemí, přístupy к 

dohodě z Cotonou, následník devátého EDF, kontrola využívání financí z EDF, použití podmíněné 

miliardy z tohoto fondu a aktuální zlepšení hodnocení dopadů.

V průběhu předsednictví se také odehrálo 24.-25. října neformální setkání ministrů pro 

rozvoj ze členských zemích EU v Leedsu. Ne při každém předsednictví se neformální setkání 

ministrů pro rozvoj koná. Setkání v Leedsu předsedal britský Ministr pro mezinárodní rozvoj 

Hillary Benn a účastnil se jej i evropský Komisař pro rozvoj Louis Michel a Komisař pro obchod 

Peter Mandelson. Jednalo se na něm o summitu Světové obchodní organizace v Hongkongu, 

reformě OSN, novém prohlášení o rozvojové politice a o spolupráci s Afrikou.

Evropská rada v Bruselu v prosinci 2005 přijala strategii „EU a Afrika: ke strategickému 

partnerství“. Tato strategie navazuje na plán vytvořený na summitu v Cairo, který zdůraznil potřebu 

posílení EU-afrického politického dialogu, včetně konání druhého EU-Afrika summitu v Lisabonu 

co nejdříve. Dále se Evropská rada shodla na pravidelných přezkoumáních implementace strategie, 

které by měly začít v roce 2006. Strategie stanovila kroky až do roku 2015.

Z předcházejících řádků je zřejmé, že problematice rozvoje byl dáván v posledním britském 

předsednictví EU velký prostor. Tento fakt je mimo jiné i následkem nárůstu důležitosti rozvojové 

spolupráce v zahraniční politice VB. Vláda VB hodnotila úspěchy předsednictví v rozvojové 

politice velmi pozitivně. I ostatní hlasy hodnotily úspěchy britského předsednictví v rozvojové 

politice velmi kladně. Jako klad bylo Britům připisováno například, že přispěli к zajištění výsledku 

zářijového summitu OSN v New Yorku nebo к odsouhlasení Evropského konsensu.

Dále se blíže věnuji jednotlivým otázkám, které byly projednávány za britského 

předsednictví EU, a které mají vztah к rozvojové spolupráci.

83



Jednání o finanční perspektivě EU v roce 2005

V průběhu britského předsednictví v druhé polovině roku 2005 se hlavním tématem stala 

finanční perspektiva na léta 2007-2013. Tato finanční perspektiva ovlivní i množství financí 

poskytovaných na rozvojovou politiku v příštím sedmiletém období.

Obtížná vyjednávání byla mimo jiné způsobena i Společnou zemědělskou politikou (SZP). 

Británie požadovala reformu SZP, Francie toto odmítala a požadovala naopak po Británii, aby se 

vzdala svého rabatu.

Dohody bylo dosaženo až po komplikovaném vyjednávání. Na summitu v prosinci 2005 se 

představitelé členských států EU uchýlili ke kompromisní formulaci, že v roce 2008 bude 

přehodnocen rozpočet EU s ohledem na nutnou reformu SZP. Britská konzervativní opozice" 

kritizovala Blaira za to, že obětoval Bruselu sedm miliard liber (10,5 miliardy eur) z britské slevy z 

příspěvku do společné pokladny, aniž získal cokoliv oplátkou. Euroskeptik Nigel Farrage označil 

výsledek summitu za vítězství francouzského prezidenta Jacquesa Chiraka, kterému se podařilo 

obhájit zemědělské dotace. Výsledek ale byl ještě v roce 2006 přehodnocen kvůli nesouhlasu 

Evropského parlamentu.

Nicméně z výsledku stále není úplně jasné, jak velký finanční podíl bude v rámci obnosu 

určeného pro vnější vztahy dán na rozvoj. Pokud bude dále růst tlak na zvýšení Sousedské a 

stabilizační politiky, bude pravděpodobně tento nárůst na úkor rozvojové politiky.

Strategie pro Afriku

Během britského předsednictví EU bylo dosaženo dohody o EU Strategii pro Afriku. Návrh 

na vytvoření této strategie vzešel již na květnové Radě EU. Také Evropská komise vydala

99 Novinky.cz, Europoslanci kritizovali Blaira za dohodu o rozpočtu, 21.12.2005, 20.4.2006, available at 
http://www.novinky.cz/eu/72759-europoslanci-kritizovali-blaira-za-dohodu-o-rozpoctu.html.
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komunikaci „EU Strategie pro Afriku: К Euro-africkému paktu na urychlení afrického rozvoje“, 

Evropský Parlament vydal zprávu „Rozvojová strategie pro Afriku“ a Vysoký představitel EU pro 

zahraniční politiku vydal dokument na podporu vytvoření této strategie.

Schválení této strategie bylo velmi důležitou prioritou britského předsednictví, jelikož VB 

přikládá rozvojové spolupráci s africkým kontinentem velký význam. Podle DFID rozvoj v Africe a 

Asii je zásadní podmínkou dosažení Miléniových rozvojových cílů. Proto i dvě kapitoly Dohody o 

veřejné službě jsou věnované dosažení Miléniových rozvojových cílů v Africe a Asii.

Dalšími možnými vysvětleními britského důrazu na pomoc Africe je britská strategie 

podpory tzv. křehkých států a britská koloniální pouta s tímto kontinentem. VB klade velký důraz 

na spolupráci s tzv. křehkými státy, kterou považují také za rozhodující pro dosažení Miléniových 

cílů. Neexistuje žádný oficiální seznam těchto států. DFID je definuje jako státy, kde vláda nemůže, 

nebo není ochotná zajistit základní funkce pro své občany.100 Právě na africkém kontinentě se nalézá 

velké množství takovýchto států. Důraz na Afriku souvisí i s britským důrazem na potlačení 

HIV/AIDS, které je součástí Miléniových rozvojových cílů.

Zvýšení rozvojové pomoci Africe prosazuje VB nejen v rámci EU, ale i v rámci G8 a 

iniciativy Komise pro Afriku. Rok 2005 označila britská vláda za rok Afriky. Tento rok se sešlo více 

příležitostí, kdy mohla VB působit ve prospěch větší podpory afrického rozvoje. VB předsedala 

současně G8 i EU. Také bilaterální RP VB pro africký kontinent byla od nástupu vlády Tonyho 

Blaira výrazně zvýšena.

Evropský konsensus

Úspěchem britského předsednictví v roce 2005 bylo podepsání nového prohlášení o 

evropské rozvojové politice v prosinci na summitu v Bruselu. Tento konsensus musel být schválen

100 DFID, Aid effectiveness in fragile states (London, DFID, 2005), 20.4.2006, available at 
http://www.dfid.gov.uk/mdg/aid-effectiveness/fragile-states.asp.
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všemi členskými státy, Evropskou Komisí i Evropským Parlamentem. Schválení tohoto konsenzu 

bylo obecně považováno za úspěch, který si připisovalo i britské předsednictví, jelikož tento 

konsenzus byl přijat po dlouhých vyjednáváních vedených právě britským, předsednictvím. Tento 

konsenzus definuje principy, které určují pravidla evropské rozvojové politiky. V první části tohoto 

dokumentu se stanovují společné cíle a zásady rozvojové spolupráce. Opětovně se zdůrazňuje, že 

EU má maximální zájem na vymýcení chudoby, že se к tomuto úkolu hlásí a že při jeho plnění 

hodlá uplatňovat zásady partnerství a spolupráce s cílem zajistit rozsáhlejší a účinnější pomoc a 

podpořit jednotnou a důslednou rozvojovou politiku.

Tento dokument reaguje na změny, které se odehrály v mezinárodním prostředí od vydání 

posledního prohlášení o rozvojové politice v roce 2000. Od té doby globalizace pokročila o kus dál, 

objevily se nové bezpečnostní hrozby spojené s rozvojovými problémy, ale hlavně EU přijala nové 

mezinárodní závazky (Miléniové rozvojové cíle, ochrana životního prostředí, financování rozvoje).

6.4. Komise pro Afriku

Důležitou iniciativou vzešlou z VB je Komise pro Afriku. Komise pro Afriku je iniciativa 

premiéra Blaira odstartována v únoru 2004. Na prvním setkání Komise v květnu 2004 bylo 

stanoveno 5 formálních úkolů:

1. Vytvářet nové myšlenky a akce pro silnou a prosperující Afriku, při použití britského 

předsednictví G8 a EU jako platformy.

2. Podporovat nejlepší z existujících prací v Africe, zvláště Nové partnerství pro africký rozvoj 

( NEPAD) a Africkou unii a pomoci zajistit, aby tyto práce dosáhly svých cílů.

3. Pomoci provést implementaci existujících mezinárodních závazků vůči Africe.

4. Nabídnout nové a positivní perspektivy pro Afriku a její různorodou kulturu ve 21. století, které 

jsou výzvou pro neobjektivní vnímání a pomohou uskutečnění změn.

86



5. Porozumět a pomoci naplnit africké aspirace do budoucnosti nasloucháním Afričanům.

Komise má 17 členů, 9 z nich jsou Afričané. Její sekretariát sídlí od dubna 2004 v Londýně 

a je financován britskou vládou. 11. března 2005 vydala Komise zprávu „Náš společný zájem“, 

která byla adresovaná představitelům G8, EU a širší mezinárodní komunity. Předsedou Komise je 

britský premiér Blair. Doporučení Komise byla zaměřena především na akce uskutečňované G8 a 

EU.

6.5. Britské předsednictví G8 v roce 2005

К advokaci větší podpory mezinárodního rozvoje využila VB i předsednictví G8. Na 

summitu v Gleneagles 20. července 2005 bylo dosaženo dohody, kterou Tony Blair označil jako 

důležitý pokrok pro rozvojové země. Při diskuzích mezi představiteli G8 a africkými vůdci bylo 

dosaženo dohody o více než 50 doporučeních Komise pro Afriku.

Africe přislíbili představitelé států G8 do roku 2015 zdvojnásobení oficiální rozvojové 

pomoci a osmnácti z nejvíce zadlužených ekonomik světa okamžité oddlužení u vybraných 

multilaterálních věřitelů v hodnotě 40 miliard dolarů.

Nemalou zásluhu na výsledcích summitu v Gleneagles měl i tlak globální a především 

britské občanské společnosti, která koordinovanou kampaní více zviditelnila problematiku boje 

proti chudobě a klimatické změně. Rozvojové cíle tisíciletí tak propojily aktivity vládní, mezivládní 

i nevládní. Právě nevládní mobilizace pod hlavičkou „Globální výzvy к akci proti chudobě“ vnesla 

do tradičně rozvojové problematiky rozměr širších, ekonomických souvislostí, které jsou jinak v 

cílech OSN obsaženy pouze okrajově v posledním osmém cíli.

Nicméně summit v Glenglease byl zastíněn bombovými útoky v Londýně. A i jeho výsledky 

byly podrobeny rozsáhlé kritice, která zasáhla např. iniciativu na oddlužení.
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6.6. VB a Iniciativa těžce zadlužených chudých zemí

Zadluženost je jedním z největších problémů trápících rozvojové státy. Jejich dluhy ohrožují 

samu existenci mnoha států a jejich obyvatele ženou do stále větší chudoby. Dluhy a z nich 

pramenící nedostatek kapitálu znemožňují nejen jakýkoli ekonomický rozvoj, ale zároveň omezují 

přístup obyvatel ke vzdělání a základním životním potřebám. Tenčící se příjmy nej zadluženějších a 

nej chudších zemí stačí sotva na splácení úroků a nezbývá dostatek prostředků na řešení rozsáhlých 

rozvojových problémů. Již dvacet let se proto pokouší mezinárodní finanční instituce, OSN, vlády 

nejbohatších zemí, rozvojové země i nevládní organizace hledat řešení. Zatím neúspěšně. I VB je ve 

snahách o nalezení řešení velmi aktivní.

Iniciativa těžce zadlužených chudých zemí (HIPC) vznikla roku 1996. Tehdy Světová banka 

a Mezinárodní měnový fond (MMF) poprvé navrhly, aby těžce zadlužené chudé země získaly 

odpuštění dluhů při zahrnutí všech úvěrů. Tak byly zahrnuty nejen bilaterální dluhy u států, ale 

poprvé také multilaterální dluhy vůči mnohonárodním organizacím - především Světové bance a 

MMF. Tato iniciativa je známá jako tzv. HIPC I.

V roce 1999 bylo na summitu G8 odsouhlaseno zřetelné rozšíření, tzv. HIPC II - hranice

zátěže zemí při splácení dluhů byla dále snížena. Až 36 zemí mohlo dosáhnout částečného

oddlužení. Byl dán podnět к reformě podmínek oddlužení, odpouštění dluhů bylo podmíněno

prováděním programů boje proti chudobě, založených na dokumentech strategie omezení chudoby

(Poverty Reduction Strategy Papers - PRSP). Této iniciativy se účastní i ES a zavázalo se z EDF

poskytn 1 miliardu na oddlužení AKP států.101 ES spolu se členskými státy EU tvoří největší

přispěvatele do Svěřeneckého fondu těžce zadlužených chudých zemí (HIPC Trust Fond). VB je

celkově velmi aktivní v iniciativě HIPC. Podle dohodnutých pravidel se podílí na splácení dluhů u

Světové banky a Africké rozvojové banky a dokonce překračuje své bilaterální závazky v rámci

101 oficiální internetové stránky EU, Summaries o f the Union's legislation, Community participation in the debt relief 
initiative for highly indebted poor countries, 3.4.2006, available at 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/rl2401.htm.
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HIPC iniciativy.

Podle návrhu ministrů financí z G8 na summitu v Glenglease bylo usneseno, že zemím, 

které se kvalifikovaly v rámci multilaterální oddlužovací iniciativy HIPC,II mají být odpuštěny 

veškeré dluhy u tří institucí- MMF, IDA-dceřinné banky Světové banky a Afrického rozvojového 

fondu (AfDF). Jedná se o nej důležitější, ale ne jediné věřitele těchto institucí. Ačkoliv ministr 

Brown uvedl iniciativu velkolepými výroky, ve skutečnosti se nejedná o konečné řešení 

zadluženosti rozvojových zemí.102 Jedná se o osmnáct zemí ze seznamu, který představitelé G8 

vytvořili v roce 1999 na svém zasedání v Kolíně nad Rýnem. Do tohoto seznamu nebyly zahrnuty 

všechny nejchudší a nejzadluženější země dle Kolínských kriterií a čtyři země byly později 

vyřazeny. Ze zbývajících třiceti osmi zemí šestnáct již bylo zařazeno do oddlužování v rámci 

kolínské iniciativy HIPC II. 103

Nicméně i tato iniciativa byla podrobena rozsáhlé kritice z důvodů její nedostatečnosti. Bylo 

jí vyčítáno, že:

-Jsou odpouštěny převážně dluhy, které by stejně nikdy nebyly splaceny, aby se tím jistěji mohl 

inkasovat zbytek.

-Věřitelské vlády, sdružené v takzvaném Pařížském klubu samy rozhodují o výši a podmínkách 

oddlužení; dlužnické země jsou vyloučeny z rozhodování o tom zda a kolik dluhů bude odpuštěno.

-Životnost těchto opatření je relativně krátká; zpravidla to trvá nejvýše tři roky, než se tyto 

iniciativy - vydávané za konečné řešení dlužnické krize - prokáží jako nedostatečné.

102 více viz. Kaiser, Jürgen, Tzv. 100%> prominutí dluhů ze strany Mezinárodního měnového fondu a Světové banky je  
humbuk, 15.12. 2005, available at http://www.ekumakad.cz/clanky-a-publikace.shtml?x=l044841.

103 Milostivé léto, Velké oddlužení pro velmi málo zemí (Praha, Ekumenická akademie, 2006), Tisková zpráva 
Milostivého léta ke schůzce ministrů financí G7, 12.6.2005, available at http://www.ekumakad.cz/clanky-a- 
publikace.shtml?x=239696.
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6.7. Návrh na vytvoření Mezinárodního finančního systému

Od britského ministra financí Gordona Browna pochází návrh na vytvoření zvláštního 

Mezinárodního finančního systému (International Finance Facility - IFF), který by měl napomoci 

získat navíc zvláštní zdroje financí ze soukromých zdrojů z trhu s cennými papíry.

Tento projekt byl představen v lednu 2003 britským Ministerstvem financí a DFID. IFF je 

finanční mechanismus, který by zajistil potřebných dodatečných 50 miliard dolarů ročně do roku 

2015. Získal by dodatečné peníze z mezinárodních kapitálových trhů vydáváním obligací 

založených na právně závazných dlouhodobých závazcích dárců. Tento systém by byl zodpovědný 

za zaplacení obligací použitím budoucích proudů plateb dárců a rozděloval by zdroje 

prostřednictvím existujících multilaterálních a bilaterálních mechanismů. IFF by mělo být 

dočasným finančním rámcem, který by měl zajistit a rozdělit finanční zdroje potřebné pro dosažení 

Miléniových rozvojových cílů (MDGs) do roku 2015.

Základní pohnutkou pro návrh na IFF byla Miléniová konference, která přinesla konsenzus o 

Miléniových rozvojových cílech, které mají být naplněny do roku 2015. К těmto cílům se připojily 

téměř všechny státy světa, významné světové organizace a světoví vůdci.

Na rok 2005 byla naplánovaná první revize plnění těchto osmi cílů. Jelikož již před rokem 

2005 se ukázalo, že dosavadní zdroje na mezinárodní rozvoj nestačí pro dosažení MDGs do roku 

2015, navrhl britský ministr financí Gordon Brown vznik IFF. Tento návrh byl komplementem к 

britskému závazku zvýšit ODA na 0,7 % HDP.

IFF je dohodou mezi rozvojovými a rozvinutými státy. Rozvojové státy by měly:

-navrhnout plány na omezení chudoby vlastněné a spravované zeměmi a komunitami

-implementovat politiky nezbytné к rozšíření rozvoje

-omezit korupci

Naopak bohaté státy by měly:



-zajistit, aby všechny státy, které potřebují udržitelné odlehčení d luhuje získaly

-financovat v nejchudších státech budování kapacit pro obchod a získání investic, tak aby mohly

využít příležitost na trzích bohatých zemí. poté co budou odstraněny překážky obchodu

-předložit miliardy potřebné každý rok na zajištění základního vzdělání pro všechny a řešení

problému AIDS, tuberkulózy a malárie

-bezodkladně by měl být vytvořen IFF, který by byl založen na dlouhodobých závazcích dárců z 

nejbohatších zemí. včetně dodatečných 16 miliard slíbených v Monterrey, v podobě peněz z 

mezinárodních kapitálových trhů na dosažení dodatečných 50 miliard dolarů ročně do roku 2015

IFF představuje konkrétní plán jak překonat propast mezi sliby a realitou. VB je ale 

kritizována, že se jí během předsednictví EU v roce 2005 nepodařilo tento návrh prosadit к 

implementaci.

Postoj jiných subjektů к IFF

Postoj světových autorit к IFF je velmi pozitivní. Kofi Annan prohlásil, že v roce 2005 by 

měla být IFF odstartována к podpoře zdůrazňování zvyšování ODA a měla by být podpořena 

závazky к dosažení 0,7 % ODA HDP nejpozději do roku 2015. Nelson Mandela v dopisu 

představitelům G8 ze září 2003 prohlásil, že IFF je absolutně nezbytnou a časově vhodnou 

iniciativou, která zasluhuje aktivní odezvu všech členů mezinárodní komunity. V prohlášení 100 

církvím a vůdcům nevládních organizací na Vatikánském semináři Chudoba a globalizace 9. 

července 2004 prohlásil papež Jan Pavel II., že církev vítá hledání inovativních řešení jako IFF. Ve 

zprávě Komise pro Afriku stojí, že způsoby financování zdvojnásobení pomoci pro Afriku by mělo 

zahrnovat okamžité odstartování IFF. V dopise ministrů financí těžce zadlužených zemím z 30. 

dubna 2004 stojí, že plně schvalují a podporují tento návrh a těší se na jeho brzkou implementaci. 

Bob Geldof na tiskové konferenci v Addis Abebě 7. října 2004 prohlásil, že IFF je elegantní,
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načasovaná, jednoduchá a nezbytná. Návrh byl podpořen i francouzským prezidentem Chiracem.

Nej výraznějším důsledkem IFF by byl jeho efekt na správu rozvojové pomoci. IFF by se 

stal obřím „syntetickým dárcem“, pravděpodobně nej větším zdrojem rozvojových financí na světě. 

IFF by zrušil spojení mezi vládními rozpočty, které se zavazují к příspěvkům do IFF (používá je 

jako zástavy pro vypisované obligace) a použití zisku z prodeje těchto obligací. Jelikož toto spojení 

bude přerušené, musí IFF vytvořit alternativní pravidla, podle kterých se bude rozhodovat, kdo 

bude zodpovědný za využití těchto financí. Je možné, že mezi agenturami by docházelo к určité 

soutěži o zakázky rozvojové pomoci.
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7. Závěr

Podle mých předpokladů se potvrdilo, že britská rozvojová politika vykazuje rysy multi

level governance. Velmi zřetelně se tento fakt projevuje na působení VB na evropské vládnutí v 

rozvojové politice. Tato diplomová práce měla za cíl ukázat jak je britská rozvojová politika 

ovlivněna dynamicky se měnícím fenoménem evropské integrace. Podle předpokladů multi-level 

governance měla tato práce ukázat, že VB uskutečňuje svou rozvojovou politiku nejen na bilaterální 

úrovni, ale i stále větší část svého úsilí v RP uskutečňuje na evropské úrovni. To potvrzuje výzkum 

W. Wessel se, který vedl к závěru, že státy jsou silněji zapojeny do evropského vládnutí a více se 

orientují najednání s „Bruselskou“ evropskou arénou.

V souladu s předpoklady multi-level governance existuje v VB samozřejmě i RP na lokální 

úrovni zahrnující především spolupráci jednotlivých nižších územně správních celků s protějšky v 

rozvojových zemích. Z důvodu omezeného rozsahu jsem se ale této úrovni britské rozvojové 

politiky ve své práci nevěnovala.

Rozvojové politice se věnovalo EHS již při svém vzniku v roce 1957. Od roku 1957 ale 

postupně narůstal sektorový i geografický rozsah rozvojové politiky ES. Evropská integrace je 

dynamický proces, který bývá nej častěji vysvětlován jevem nazývaným „spill over“, později byl 

popsán také jev nazývaný „spill back“. Proces „spill over“ znamená, že evropská integrace se 

přelévá do dalších oblastí, proces „spill back“ znamená opačný zpětný posun к opětovné 

renationalizaci. К procesu „spill back“ dochází v době oslabování integračního procesu. Nicméně 

přes občasné posuny zpět došlo za více než půl století evropské integrace к významnému rozšíření 

oblastí působení evropských institucí. I W. Wessels ve své fusion theory se věnuje kyvadlovému 

střídání „to-ing“ a „fro-ing“, neboli europeizace a renationalizace.104 Samotný nárůst pravomocí ES 

v RP ale neovlivňuje pravomoci členských států v rozvojové politice.

104 Wessels, W., Maurer, A., Mittag, J. (eds.), Fifteen Into One?: The EU and its Member States (Manchester,
Manchester University Press, 2003), p. 13.
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ES nemá formální autoritu nad bilaterálními rozvojovými programy členských států, 

nicméně může ovlivňovat vztahy členských států s rozvojovými zeměmi v jiných oblastech. Mezi 

tyto oblasti patří obzvláště obchodní vztahy a zemědělská politika. Také v těchto oblastech působí 

VB v evropských strukturách na prosazení svých přístupů к mezinárodnímu rozvoji.

Proto VB spolupracuje s velkým počtem institucí ES a vytváří institucionální strategické 

materiály, které plánují tuto spolupráci. Podporuje reformu správy rozvojové pomoci ES, která na 

přelomu tisíciletí do základů proměnila rozvojovou politiku ES. Tato reforma dosud není ukončena 

a VB deklaruje podporu dalšímu prohloubení a postoupení reformního procesu, obzvláště 

dekoncentrace pravomocí do „terénu“ na delegace Evropské komise.

V rámci EU se vytvořila skupina tzv. „like-minded“ zemí, mezi které patří i VB. Tyto státy 

mají podobné postoje к mezinárodnímu rozvoji a při jednání Rady EU spolupracují. Velmi 

důležitým aspektem, který se jim podařilo prosadit je stanovení vymýcení chudoby jako hlavního 

cíle evropské rozvojové politiky.

Mezi členskými státy EU najdeme různé přístupy к rozvojové politice. Zatímco některé 

evropské státy nekladou na rozvojovou politiku velký důraz, o VB toto v současnosti tvrdit nelze. 

Od nástupu vlády Tonyho Blaira klade VB značný důraz na politiku mezinárodního rozvoje a mezi 

členskými státy EU patří к průkopníkům v rozvojové politice, což se projevuje novými důrazy v 

rozvojové spolupráci, které prosazuje a mnohými iniciativami vycházejícími od různých aktérů 

britské politiky. V těchto iniciativách VB dláždí cestu a ukazuje směr pro další zefektivnění 

evropské rozvojové spolupráce. VB také uplatňuje tvrdší limity a pravidla než většina jiných 

členských států EU i samotné Evropské společenství. To můžeme vztáhnout např. na úplné 

odvázání britské rozvojové pomoci nebo na účast na iniciativě na oddlužení vysoce zadlužených 

chudých států.

Pokud mluvíme o europeizaci národních politik, myslíme většinou fakt, jak se tyto politiky 

vyrovnaly s výzvou evropské integrace a adaptovaly se na evropskou integrací vzniklé nové
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podmínky. V rozvojové politice není velké množství právních aktů, které by přímo zavazovaly 

členské státy к určitým opatřením, a i v těchto případech, jako jsou např. Barcelonské závazky, 

nebo balíček opatření к naplnění Miléniových rozvojových cílů z května 20Q5, VB nemá problémy 

s přijetím těchto závazků, jelikož její závazky jsou stanoveny přísněji, než ty celoevropské.

Podle principů evropského práva by rozvojová politika Evropského společenství a rozvojové 

politiky členských států měly být komplementární a navzájem koordinované. Ačkoliv tyto principy 

byly stanovené ve Smlouvě o EU již v roce 1992, dodnes jsou spíše cíli, ke kterým evropská RP 

směřuje, než pravidly, která by byla v současnosti v realitě plně uskutečňována. Princip 

komplementarity nejnověji definoval dokument Evropský koncenzus. Podle něj „politika 

Společenství v oblasti rozvojové spolupráce doplňuje odpovídající politiky prováděné členskými 

státy“105

Hlavní cíl rozvojové politiky ES a VB je stejný- potlačení chudoby.106 VB i ES považují za 

hlavní cíle své rozvojové politiky dosažení Miléniových rozvojových cílů. Nicméně VB kritizuje 

ES, že ačkoliv deklaruje potlačení chudoby jako cíl své RP, praktické činnosti tomu ne vždy 

odpovídají. VB kritizuje, že ES poskytuje malé množství svých zdrojů nízkopříjmovým státům v 

porovnání se zdroji poskytovanými středně příjmovým států. Tato kritika se vztahuje především na 

upřednostňování politiky dobrého sousedství Evropským Společenstvím před cílem potlačování 

chudoby. Takovéto stanovení priorit rozvojové politiky ES je dáno politickými, bezpečnostními a 

strategickými důvody.

VB klade větší důraz než ES na spolupráci s „křehkými státy“ a na podporu rozvoje 

afrického kontinentu. Během britského předsednictví EU v roce 2005 se VB podařilo prosadit tyto 

dva důrazy také do rozvojové politiky ES. Spolupráce s „křehkými státy“ se stala součástí 

dokumentu schváleného na bruselské Evropské radě „Evropského konsensu“. Během britského

105 Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o 
rozvojové politice EU: „Evropský koncenzus“ (2006/C 46/01), 20.5.2006, available at 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/c_046/c_04620060224cs00010019.pdf.

106 HM Goverment, The U K ’s Contribution to Achieving the Millennium Development Goals (London, HM 
Goverment, 2005), p. 9, available at http://www.dfid.gov.uk/pubs/flles/uk-cont-mdg-report.pdf.
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předsednictví EU v roce 2005 byla přijata také Strategie pro Afriku.

Nevhodné geografické rozdělování rozvojové pomoci není jediná britská kritika RP ES. VB 

kritizuje také nekoherence RP ES a jiných politik ES, převážně obchodníka zemědělské politiky. 

Kritika je nejsilnější právě v těchto oblastech, jelikož jsou plně v pravomoci ES a členské státy musí 

přijmout pravidla určované ES.

Obchodní vztahy s rozvojovými zeměmi se stávají stále důležitějším aspektem rozvojové 

politiky. Proto se VB snaží působit na ovlivnění rozvojových aspektů obchodních vztahů ES. Již od 

roku 1996, kdy Evropská komise vydala Zelenou knihu o budoucnosti vztahů mezi AKP a EU, je 

VB velmi aktivní v diskuzi o budoucnosti obchodních vztahů mezi EU a rozvojovými státy. Ve 

vyjednávání o obchodních vztazích s rozvojovými státy VB prosazuje rozšíření všeobecného 

systému preferencí, aby větší počet chudých států získal přístup na trhy EU. VB je silným 

odpůrcem recipročního otevření trhů rozvojových států v rámci vyjednávání EPAs. Argumentuje, že 

taková rychlá liberalizace by měla zničující důsledky pro země, které nemají dostatečně 

konkurenceschopnou výrobu. Jako řešení prosazuje podporu vytváření kapacit pro obchod v 

rozvojových zemích a pouze postupné otvírání trhů v rozvojových státech. Snaží se prosadit delší 

přechodná období pro odstranění preferencí pro dovoz produktů z AKP států.

Také společná zemědělská politika EU představuje podle VB velkou překážku rozvoje 

chudých států. VB je jedním z nej výraznějších kritiků Společné zemědělské politiky EU. Nevedou 

jí к tomu pouze důvody související s mezinárodním rozvojem, nicméně negativní vliv Společné 

zemědělské politiky na rozvoj chudých států je důležitým argumentem VB ve prospěch reformy této 

politiky. Tento postoj je i v souladu s požadavky WTO.

V rozvojové politice VB, stejně jako v RP ES, působí velké množství aktérů. Projevuje se 

tedy nejen princip víceúrovňového vládnutí, ale i jev, který je v evropském vládnutí označován jako 

„multiactoreness“.Nejdůležitějším hráčem RP VB je Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj, důležitou 

roli nicméně hrají i další aktéři v rámci exekutivy i legislativy. Vedle oficiální sféry můžeme ve VB

96



nalézt v RP také velmi aktivní neziskový sektor, který se prosadil především během souběžného 

britského předsednictví EU a G8 v roce 2005. Mimo oficiální instituce jsou v britské RP aktivní i 

jednotlivé osobnosti politického života, především Ministerský předseda Tony Blair a Ministr 

financí Gordon Brown.

V bilaterální RP VB se podle předpokladů institucionální ekonomie naplňuje princip „path 

dependency.“ To je zřetelné v tom, že téměř polovina bilaterální rozvojové pomoci VB je 

poskytována bývalým koloniím VB sdruženým v Commonwealthu. Zajímavé je, že VB nepoužívá 

к rozdělování této pomoci organizace Commonwealth a tuto organizaci považuje spíše za fórum к 

politickým diskuzím.

Kromě národní a evropské úrovně působí RP VB i na další, mezinárodní, úrovni 

prostřednictvím multilaterálních organizací. Pro VB je typické velké množství iniciativ v RP. 

Mnohé iniciativy jsou směřované do globální arény. To je případ iniciativ jako Komise pro Afriku, 

návrhů při předsednictví G8 v roce 2005 nebo návrhu na vytvoření Mezinárodního finančního 

mechanismu. Nicméně často jsou i tyto iniciativy, jako v případě Komise pro Afriku primárně 

směřované na ovlivnění evropského vládnutí, případně rozhodování v EU a vyspělých státech G8 a 

OECD.

Možnost ovlivnit evropskou RP nabízí členským státům obzvláště instituce předsednictví 

EU. V britském případě byla tato možnost silně využita především v roce 2005. Rok 2005 označil 

britský předseda vlády za rok boje s chudobou. To se projevilo v tom, jakou důležitost kladli 

Britové na rozvojovou agendu při svém předsednictví EU. V tomto roce se do britských rukou 

dostalo i předsednictví G8, které tento důraz podpořilo, stejně jako vydání zprávy Komisí pro 

Afriku v březnu 2005. Zda tento zvýšený důraz na rozvojovou politiku v roce 2005 přinese své 

plody poznáme nicméně až později.

Jako závěr musím zdůraznit, že europeizace britské rozvojové politiky se neprojevuje v 

tom, že by VB byla nucena přejímat právní normy EU. Ovlivnění evropskou integrací bychom
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mohli spatřovat spíše v tom, že v rámci své RP se VB věnuje ovlivnění RP ES. RP VB tak již není 

vytvářena pouze na bilaterální úrovni s rozvojovými státy, ale směřuje i do evropské arény. A vliv 

VB na vytváření evropské RP je velmi dobře znatelný.
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9. Seznam použitých zkratek:

AKP státy- státy Afriky, Karibiku a Pacifiku 

COREPER- Výbor stálých zástupců v EU

DAC OECD- Výbor rozvojové pomoci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

DEFRA- Ministerstvo zemědělství, potraviny a záležitosti venkova VB

DTI- Ministerstvo průmyslu a obchodu VB

EAMA- Asociované africké a malgašské státy

EBA- Iniciativa Vše kromě zbraní

ECDPM- Evropské centrum pro management rozvojové politiky

ECHO- Humanitární kancelář Evropského Společenství

EDF- Evropský rozvojový fond

EHS- Evropské hospodářské společenství

EPAs- Dohody o ekonomickém partnerství mezi EU a AKP

ES- Evropské společenství

EU-Evropská unie

FCO- Ministerstvo zahraničí a záležitostí Commonwealthu VB 

GATT- Všeobecná dohoda o obchodu a tarifech 

HM Treasury- Ministerstvo financí VB 

HDP- hrubý domácí produkt 

HIPC- těžce zadlužené chudé země

IDA- Mezinárodní rozvojová agentura, dceřinná banka Světové banky

IFF- Mezinárodní finanční systém

JAR- Jihoafrická republika

LDCs- Nejméně rozvinuté země

MDGs-Miléniové rozvojové cíle
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MMF- Mezinárodní měnový fond

NEPAD- Nové partnerství pro africký rozvoj

OECD- Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD DAC- Výbor pro rozvojovou asistenci OECD

ODA- oficiální rozvojová pomoc

ODI- Zámořský rozvojový institut

RP- rozvojová politika

SZBP- Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

SZP- Společná zemědělská politika EU

VB- Velká Británie

WTO- Světová obchodní organizace

109



10. Přílohy

Příloha 1 - Členské státy Commonwealthu
v

V závorce je udán rok vstupu do Commonwealthu.
v

Členské země Commonwealthu podle kontinentů

Evropa Austrálie a Oceánie Afrika
Velká Británie (1931) Austrálie (1931) Jihoafrická republika (1931)
Kypr (1961) Nový Zéland (1931) Ghana (1957)
Malta (1964) Západní Samoa (1970) Nigérie (1960)

Severní a střední Amerika Tonga (1970) Sierra Leone (1961)
Kanada (1931) Fidži (1970) ^Tanzanie (1961)

Jamajka (1962) Papua-Nová Guinea (1975) Uganda (1962)

Trinidad a Tobago (1962) Šalomounovy ostrovy (1978) Keňa (1963)

Barbados(1966) Tuvalu (1978) Malawi (1964)
Bahamy (1973) Kiribati (1979) Zambie (1964)

Grenada(1974) Vanuatu (1980) Gambie (1965)
Dominika (1978) Nauru (1999) Botswana (1966)
Svatá Lucie (1979) Asie Lesotho (1966)

Svatý Vincenc a Grenadiny Indie (1947) Mauritius (1968)

Antigua a Barbuda (1981) Pákistán (1947) Svazijsko (1968)
Belize (1981) Srí Lanka (1948) Seychely (1976)
Svatý Kryštof a Nevis (1983) Malajsie (1957) Namibie (1990)

Jižní Amerika Singapur(1965) Mosambik (1995)

Guyana (1966) Bangladéš (1972) Kamerun (1995)

Maledivy (1982)

Brunej (1984)

zdroj: oficiální internetové stránky Commonwealthu, 20.5.2006, available at 

http://www.thecommonwealth.org.
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HLAVA XX 
(ex-hlava XVII)

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE
ČI. 177/ex-čl. 130u Cíle
1. Politika Společenství v oblasti rozvojové spolupráce, která doplňuje politiky prováděné 
členskými státy, podporuje:
- trvalý hospodářský a sociální rozvoj rozvojových zemí a zvláště těch z nich, které jsou v nej-méně 
výhodné situaci;
- harmonické a postupné zapojování rozvojových zemí do světové ekonomiky;
- boj proti chudobě v rozvojových zemích.
2. Politika Společenství v této oblasti přispívá ke všeobecnému cíli rozvoje a upevnění demokracie 
a právního státu a respektování lidských práv a základních svobod.
3. Společenství a členské státy dodržují závazky a mají na zřeteli cíle, které schválily v OSN a 
dalších příslušných mezinárodních organizacích.

ČI. 178/ex-čl. 130v Zřetel к cílům politiky rozvoje
V politikách, které provádí a které mohou ovlivnit rozvojové země, má Společenství na zřeteli cíle 
uvedené v článku 177.

ČI. 179/ex-čl. 130w Opatření; úmluva ACP - ES
1. Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení této smlouvy, Rada postupem podle článku 251 přijme 
opatření nezbytná pro uskutečňování cílů uvedených v článku 177. Taková opatření mohou mít 
formu víceletých programů.
2. Evropská investiční banka přispívá za podmínek stanovených v jejím statutu к uskutečňování 
opatření uvedených v odstavci 1.
3. Ustanovení tohoto článku neovlivní spolupráci s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi 
(ACP) v rámci úmluvy ACP-ES.
v

Cl. 180/ex-čl. 130x Slaďování programů pomoci
1. Společenství a členské státy koordinují své politiky v oblasti rozvojové spolupráce a slaďují své 
programy pomoci, včetně svého vystupování v mezinárodních organizacích a na mezinárodních 
konferencích. Mohou podnikat společná opatření. Členské státy přispívají, jestliže je to nezbytné, к 
uskutečňování komunitámích programů pomoci.
2. Komise může vyvinout jakoukoli užitečnou iniciativu potřebnou na podporu koordinace uvedené 
v odstavci 1.

ČI. 181/ex-čl. 130y Mezinárodní dohody
Společenství a členské státy spolupracují v rámci svých kompetencí s třetími zeměmi a s 
příslušnými mezinárodními organizacemi. Podrobnosti spolupráce Společenství mohou být 
předmětem dohod mezi Společenstvím a třetími stranami, které se sjednávají a uzavírají v souladu s 
článkem 300.
Předchozím odstavcem není dotčena pravomoc členských států jednat v mezinárodních orgánech a 
uzavírat mezinárodní smlouvy.

Příloha 2 - Smlouva o založení ES- Hlava XX Rozvojová spolupráce



Příloha 3 - Dvacet největších příjemců rozvojové pomoci z DFID

označené státy nejsou členy Commonwealthu 

20 největších příjemců rozvojové pomoci od DFID

Zdroj: http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/sid2005/contents.asp, 22.4.2006_______________________

2002/03 2003/04 2004/05

Tmavě jsou zvýrazněni nečlenové Com monwealthu

pořadí Country £ m země £ m země £ m

1 India 155 Iraq ! 209 India 259
2 Tanzania 95 India 198 Bangladesh 128
3 Afghanistan 75 Tanzania 80 Tanzania 97
4 Bangladesh 73 Afghanistan 80, Sudan 84
5 Ghana 55 Ghana 68 Afghanistan 80

6 Uganda 54 Pakistan 66 Ghana 72
7 Malawi 49 Uganda 56 Bhiopia I 62
8 Kenya 44 Bangladesh 55 Uganda 61
9 Bhiopia 43 Malawi 54 Malaw i 56

10 China 42 Bhiopia 43 Iraq 49

11 Zambia 41 South Africa, Republic of 42 Mozambique 48
12 Pakistan 38 Mozambique 36 Nigeria 47
13 Mozambique 38 Sierra Leone 34 Rwanda 42
14 South Africa, Republic of 36 Zimbabwe 34 Vietnam 40
15 Rwanda 32 China 32 China 36

16 Sierra Leone 32 Nepal 32 Kenya 35
17 Zimbabwe 30 Nigeria 31 Nepal 35
18 Nigeria 29 Zambia 28 Pakistan 31
19 Nepal 27 Rw anda 27 South Africa, Republic of 31
20 Russian Federation 27 Kenya 26 Zambia 31

celkem: Top 20 příjemců pomoci 1 1 1
celkem: bilaterální pomoc2 2 2 2
Poměr celku к Top 20 57% 63% 62%

1. There w as no aid to the government of Iraq prior to 2003/04. The amounts recorded as flow s to Iraq in these years are humanitarian 

assistance provided through UN agencies and CSOs for Iraqi citizens.

2. Includes expenditure that could not be allocated to a specific country.

http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/sid2005/contents.asp


Příloha 4 - Výdaje DFID na rozvoj v letech 2000-2005

Výdaje DFID na rozvoj
Zdroj: Statistics on International Development 2005, DFID

Staženo z http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/skl2005/contents.asp, 22.4.2006
Tisíc liber

2000/01 2001/02 1 2002/03 2003/04 2004/05

DFID bilaterální proqram

Podpora rozpočtů zaměřená na omezení 264 268 215 339 423
chudoby -

Další finanční pomoc 206 264 307 367 329

Technická spolupráce 453 473 558 482 508
z čehož:

Konzultace 194 210 222 215 219
Znalosti a výzkum 114 145 217 185 202

Granty a pomoc jiného druhu 244 296 396 449 526
z čehož:

Dohody o partnerských programech - 54 57 59 65
Jiné CSO's 114 130 192 232 263

Humanitami pomoc 220 193 295 308 344

DFID odpouštění dluhů 20 18 20 16 15

Celkem DFID bilaterální program 1 407 I!!!!! 1 512 1 791 1 961 2 145

DFID multilaterální proaram

Europské SpolečenstvP 708 730 871 1 031 898
Z  čehož.

ES humanitární pomoc 66 70 62 68 63

Světová banka 243 220 222 383 206

MMF Poverty Reduction and G row th Facility - 11 11 9 2

Global Environmental A ssistance 21 25 27 61 52

HIFC Trust Fund 28 23 18 20 42

Regionální rozvojové banky 55 75 91 80 82

Agentury OSN 219 201 167 188 194
Z  čehož:

OSN humanitární pomoc4 22 29 22 26 33

Commonwealth 7 8 8 7 9

Mezinárodní výzkumné organizace 8 8 8 8 18

celkem DFID multilaterální program 1 288 1 302 1 422 1 788 1 504

celkem DFID program bez administrativy 2 695 2 813
М И Д « « .
3 214 3 749 3 648

z  čehož humanitární pomoc 308 292 378 403 441

DFID administrativa 104 105 116 190 190

celkem  DFID program 2 799 2 919 3 330 3 939 3 838

http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/skl2005/contents.asp


zdroj: DAC OECD, Development Co-operation Review: European Community (Paris, OECD,

Příloha 5 - Podíl rozvojové pomoci Evropského společenství jdoucí do nízkopříjmových zemí

2002).

rok 2000 2001 2002 2003 2004

podíl RP ES jdoucí do 

nízkopříjmových zemí

38% 51% 51 % 56% 55%

Příloha 6 -  Úkoly výboru Evropského parlamentu pro rozvoj a spolupráci

Parlamentní výbor pro rozvoj a spolupráci je zodpovědný za otázky vztahující se k:
1.) Podpoře, provádění a monitorování rozvojové a kooperační politiky EU (podle článku 177 až 
181 smlouvy o ES), což zahrnuje:

a.) politický dialog s rozvojovými státy
b.)ekonomický, obchodní a investiční politiky vzhledem к rozvojovým zemím, což zahrnuje i 
otázku vztahující se к všeobecnému systému preferencí
c.) humanitární pomoc, krizovou pomoc a potravinovou pomoc v rozvojových zemích
d.) technickou a finanční spolupráci s rozvojovými zeměmi
e.) jiné sektorové otázky jako zdravotnictví, vzdělávání, průmyslový a rozvoj venkova
f.) podpora procesu demokratizace, dobré vlády a lidských práv v rozvojových zemích

2.) Jednání, uzavírání a implementaci АКР-ES dohody.
3.) Vztahy s relevantními mezinárodními, multilaterálními a nevládními organizacemi.
4.) Monitorování spojené s implementací současných výdajů, pro kterou má oprávnění na základě 
periodických zpráv vydávaných Komisí.



Příloha 7 - Regiony AKP pro vyjednávání Dohod o ekonomickém partnerství

zdroj: Bilal, Sanoussi, Rampa, Francesco, Alternative (to) EPAs. Possible scenarios for the future 
ACP trade relations with the EU, Policy Management Report 11 (Maastricht, ECDPM, 2006).

V říjnu 2003 AKP státy zahájily druhou fázi vyjednávání Dohod o ekonomickém partnerství na 
regionální úrovni. Státy AKP jsou rozděleny do 6 regionálních skupin.

Střední Afrika CEMAC (Středoafrické 
hospodářské a monetární 
společenství) plus Svatý 
Tomáš a Principe

jednání zahájena 
3.10.2003

Západní Afrika ECOWAS (Hospodářská 
komunita západoafrických 
států) plus Mauritánie

jednání zahájena 
6.10.2003

Východní a Jižní Afrika otevřené uskupení, v 
současnosti zahrnuje státy 
COMESA bez Egypta a JAR

jednání zahájena 
7.2.2004

Jihoafrická rozvojová 
komunita

Botswana, Lesotho,
Namibie, Swaziland plus 
Angola, Mozambik, Tanzanie

jednání zahájena 
8.7.2004

CARIFORUM karibské fórum AKP států jednání zahájena 
16.4.2004

Pacifické AKP státy jednání zahájena 
10.9.2004



Příloha 8 - Rozvojové cíle tisíciletí (OSN, 2000)

zdroj: http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=rs&id=2, 10.5.2006.

Rozvojové cíle tisíciletí představují soubor rozvojových cílů, přijatých na různých mezinárodních 
konferencích a summitech během devadesátých let minulého století. Na konci tisíciletí z nich 
světoví lídři vybrali ty nej významnější a zahrnuli je do Miléniové deklarace, přijaté v září 2000. 
Deklarace obsahuje osm cílů s osmnácti dílčími úkoly a více než čtyřicet ukazatelů, kterých má být 
dosaženo společným úsilím vyspělých i méně rozvinutých zemí do roku 2015. Jsou to:

• odstranění extrémní chudoby a hladu,
• dosažení základního vzdělání pro všechny,
• prosazování rovnosti pohlaví a posílení žen ve společnosti,
• snížení dětské úmrtnosti,
• zlepšení zdraví matek,
• boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi,
• zajištění udržitelného stavu životního prostředí,
• budování světového partnerství pro rozvoj s důrazem na rozvojovou pomoc, obchod a 

odpuštění dluhů.

Od svého přijetí v roce 2000 se Rozvojové cíle tisíciletí těší všeobecné podpoře v mnoha zemích 
světa. Tyto cíle se zavázalo splnit všech 191 členských zemí OSN a přijaly je za své také mnohé 
vlivné nestátní organizace z rozvinutých zemí. Konkrétní realizace jednotlivých kroků a snaha 
splnit stanovené cíle do roku 2015 ovšem opět vázne. Zpráva OSN o lidském rozvoji z roku 2003 
říká, že jednoho z hlavních cílů MDGs, snížení extrémní chudoby a hladu o polovinu, může být 
dosaženo pouze za předpokladu, že chudé země urychleně přijmou rozsáhlé reformy a vyspělé státy 
na ně odpoví stanovením lepších obchodních podmínek a vyšší rozvojovou pomocí; zpráva také 
obsahuje nový akční plán na splnění MDGs.

http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=rs&id=2


Summary

This theses analyses the development policy of a member state of the European Union. It 

examines the development policy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Its 

development policy is explored through the expectations of the multi-level governance theory. 

According to this theory the governance in European Union is carried out on several different 

levels. This applies to european politics, polity and also for policies. And one of the European 

policies is also development policy.

This theses argues that the UK exercises its development policy on several different levels. 

Its traditional bilateral development policy shows aspects of „path dependency“. More than half of 

its development assistence gives the UK to its former colonies associated in Commonwealth. Along 

with this traditional bilateral development policy the UK exercises its development policy also on 

the European level when it tries to influence the European governance. Another level is also the 

subnational level of the local goverment. Because of the restricted scope of my theses I didn't focus 

on the local level.

Also many players are engaged in the cooperation of the UK and EC development policy. 

Along with the government and executive, the British Parliament and civil society are engaged in 

this cooperation. This is in accordance with the expectation of the multi-level theory, that speaks not 

only about the multi-level governance, but also about the multi-actoreness of the European 

governance.

According to the Treaty of the EU three important rules govern the relationship between 

national and community development policy. The three rules are complementarity, coordination and 

coherence. These principles are valid from the year 1993, but their application is very complicated, 

especially in the case of the coherence principle. The UK is one of the strong advocates of keeping 

the coherence principle in the European development policy, which applies to its own national 

development policy, as well as to the development policy of the European Community.

The UK is very active in the development policy, which prove the iniciatives that the UK 

initiated in development policy, like the International Finance Facility or the Commission for



Africa. This may be explained by its historical colonial links with the developing countries, but it 

became even more visible from 1997, when the Labour party took over the government. The 

Labour Party puts greater emphasis on the moral aspects of the foreign policy and part of this 

emphasis was also establishment of a special Ministry for International Development in 1997.

Cooperation of this Ministry with European Community is governed by Institutional 

Strategy Papers and Public Service Agreement. They declare cooperation with a wide range of 

European Community institutions - European Commission, European Council, European 

Parliament and others.

Group of the so called „like-minded countries“ was developed in the European development 

policy. These countries share similiar views in development policy. Along with the UK it is 

constituted mainly by nothem countries. These countries are so called pioneers in the development 

policy.

Even if the development policy is in competence of the UK, the relations with developing 

countries are also influenced by some other external policies that are in competence of the European 

Community. This applies especially to the Common agriculture and Common trade policies of the 

EU. These policies strongly influenced developing countries and very often they are not coherent 

with the development policy of the EU. The UK emphases this incoherence and advocates greater 

coherence between EC development policy and EC agriculture and trade policies.

Since 1997 the UK introduced some initiatives that influenced the European development 

policy. Important were the Commission for Africa, International Finance Facility, initiatives durung 

the Presidency of the EU and G8 in 2005. Also principles supported by the UK are consistent with 

the principles of the Development Assistence Committee OECD and they lead the way for the 

future direction of the European development policy. Important among them are untying of aid, aid 

efectivness, cancelation of debts for the highly indepted poor countries, support of fragile states, 

cooperation with Africa, and so on. Thus the UK strongly influences creation of the European 

development policy.


