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Seznam použitých zkratek

AU- Africká unie
ACP- African-Caribbean-Pacific countries, země Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří
ADB- African Development Bank Group, Africká Banka pro rozvoj
CFA- Communauté franfaise ďAfrique
CSS- Country Support Strategy
EAC- East Africa Community
ECHO- European Office for Emergency Humanitarian Aid, Evropský úřad pro humanitární 
pomoc
AASMs- Associated African States and Madagascar
ECOWAS (fr. CEDEAO)- Economic Community o f West African States, Ekonomické 
společenství států Západní Afriky 
ECU- European currency unit
EDF- European Development Fund, Evropský rozvojový fond 
EHS- Evropské hospodářské společenství 
EIB- Evropská investiční banka
EPA- Economic partnership Agreements, Dohody o ekonomickém partnerství
EU- Evropská unie
GR- Generální ředitelství
IF- Investment Facility, Investiční prostředek
JAR- Jihoafrická republika
LDC- Least-developed countries, nejméně rozvinuté země světa 
MFN- Most favoured nations 
MMF- Mezinárodní měnový fond
NEPAD- New Partnership for Africa's Development, Nové Partnerství pro Africký Rozvoj
NIP- National indicative programme
USD- Americký dolar
RIP- Regional indicative programme
REC- Africa’s Regional Economic Communities, Africké regionální ekonomické společenství 
SADC Group- South Africa Development Comunity Group 
WAEMU (fr. UEMOA)- West African Economic and Monetary Union 
WTO- World Trade Organization, Světová obchodní organizace
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ÚVOD

Ve své bakalářské práci jsem  se zaměřila na politiku regionální spolupráce Evropské unie 

ve vztahu к africké části zemí ACP. Ráda bych se pokusila odpovědět na otázku: Jaké zásady a 

cíle sleduje zahraniční politika EU ve vztahu к těmto zemím od začátku spolupráce těchto 

regionů a jakých prostředků к tomu užívá? Pokusím se porovnat výsledky jednotlivých etap 

spolupráce a případně zhodnotit dopad a úspěšnost této spolupráce. Mým cílem je  srovnání 

jednotlivých politik měnících se na základě vývojových změn jednotlivých regionů.

Práci jsem se rozhodla rozčlenit do tří základních částí, ve kterých se budu podrobněji 

věnovat danému problému.

V první části budu sledovat začátky spolupráce evropského regionu a zemí ACP. Rozeberu 

jednotlivé dohody z Yaoundé a navazující dohody z Lomé. V závěru kapitoly uvedu kritiku 

systému z Lomé a pokusím se vyzdvihnout důvody, které vedly ke změně a sepsání nové 

dohody.

Ve druhé části se chci věnovat systému, který zavedla smlouva z Cotonou, na jejím ž základě 

dnes spolupráce funguje. V prvním bodě uvedu cíle a principy Dohody. Dále bych zde ráda 

rozpracovala jednotlivé pilíře, na jejichž základě dnešní spolupráce funguje. V rámci IV. Pilíře, 

který pojednává o ekonomické a obchodní spolupráci, rozeberu právě projednávané Dohody o 

ekonomickém partnerství (EPA). Ty podle projektu měly být součástí samostatné kapitoly. 

Strategie a programy rozvojové spolupráce zmíním v rámci V. pilíře, jenž se věnuje rozvojové 

finanční spolupráci. Zvláštní pozornost bych ráda věnovala obzvlášť indikativnímu programu a 

regionální strategii pro Západní Afriku pro období 2002-2007. Samostatnou podkapitolu věnuji 

institucionální struktuře, která byla za dobu spolupráce vytvořena. V roce 2005 došlo к revizi
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Dohody z Cotonou. Té se budu věnovat v další podkapitole. Na konci druhé části uvedu, stejně 

jako u první části, kritiku dohody z Cotonou a uvedu současné problémy spolupráce.

Poslední část pojednává o nové Strategii EU vůči Africe. Rozebírá zde různorodost Afriky a 

principy, prostředky a cíle Strategie. Také v poslední podkapitole této části uvedu kritiku 

Strategie pro Afriku a zmíním problémy s její implementací.

V projektu jsem  předpokládala ještě čtvrtou část, jejíž obsah jsem  z praktických důvodů 

přesunula do druhé části práce.

V závěru se pokusím zamyslet nad hlavními nedostatky a hlavními pozitivy spolupráce mezi 

EU a ACP. Shrnu zde poznatky z mé práce a uvedu základní principy spolupráce EU a zemí 

ACP. Rovněž bych se ráda zamyslela nad možným budoucím vývojem této spolupráce.

V terminologii jsem  upřednostnila používání zkratek vycházející z anglického jazyka. Na 

začátku práce je  také uveden seznam použitých zkratek.

Při psaní této bakalářské práce jsem  vycházela hlavně z dohod a strategií, které spolupráci 

zakládají a upravují (Dohoda z Cotonou, Strategie EU pro Afriku a další). Z toho také plyne 

forma a podoba psaní. Častým zdrojem byl internet a to především oficiální stránky EU a 

Sekretariátu ACP. Dalším důležitým zdrojem informací, a to obzvláště kritického pohledu na 

spolupráci, byly články v odborných časopisech a denním tisku (Richard Gibb. Post-Lomé: The 

European Union and the south, Third World Quarterly. London: June 2000 a další). Česká 

literatura к tomuto tématu je  značně omezená. Přesto velmi přínosné byly publikace Evy 

Cihelkové a Petra Jelínka.
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1. Vývoj před Cotonou

1.1 Začátky spolupráce

Spolupráce evropského regionu se zeměmi Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří začala 

již  v roce 1957, založením evropského hospodářského společenství (EHS) a je  zakotvena přímo v 

římských smlouvách. Zpočátku měla pomoc mnohem omezenější rozsah a celý systém nebyl 

zdaleka tak propracovaný, jako je tomu dnes. Spolupráce nejprve fungovala formou přidružení 

к EHS a byla zaměřena na kolonie a přidružená území1 zakládajících členů EHS. Měla za cíl 

technickou a finanční pomoc, která byla poskytována stejně jako dnes z Evropského rozvojového 

fondu (EDF).2 Prioritou prvního EDF byly investice do infrastruktury a rozvoj zemědělství, 

odvětví, která jsou stěžejní pro plnohodnotné samostatné fungování států. Nastolený obchodní 

režim předpokládal postupné odbourávání cel mezi všemi zeměmi navzájem, přičemž se velký 

důraz kladl na princip nediskriminace. S cílem zachránit ekonomiky mnohých malých ostrovních 

států v Karibiku, byl zaveden zvláštní preferenční režim na obchod s banány z asociovaných 

zemích.3

1.2 Dohody z Yaoundé

V 60. letech získaly asociované země nezávislost, dalo by se předpokládat, že tímto 

spolupráce zanikne, opak je  však pravdou. I přes částečné rozpory, jak  většina bývalých kolonií

1 Dahome-Benin, Guinea, Horní Volta-Burkina Faso, Mauretánie, Niger, Pobřeží Slonoviny, Senegal, Fr. Sudán- 
Mali, Čad, Gabon, Fr. Kongo-Kongo, Ubangi- Šari- Středoafrická republika, Autonomní republika Togo, Fr. 
Kamerun, Fr. Jižní a antarktická území, Komory, Madagaskar, N. Kaledonie a přilehlá fr. území v Oceánii, fr. 
pobřeží Somálska, Sv. Petr a Michal, Belgické Kongo, Ruanda-Urundi, italská část Somálska a niz. Nová Guinea.
2 Evropské rozvojové fondy (European Development Fund-EDF) jsou finanční protokoly uzavírané na období 5 let, 
které poskytují granty, rizikový kapitál, půjčky soukromému sektoru a disponují i dalšími instrumenty. Od roku 1959 
naplňují rozvojovou dimenzi spolupráce EU a ACP. Jsou tvořeny z příspěvků jednotlivých členských států EU, což 
znamená, že stojí mimo rozpočet EU. Evropský rozvojový fond funguje na základě dohody mezi členskými zeměmi 
EU, je spravován Komisí a na jeho fungování dohlíží členové výboru EDF a zástupci členských zemí.
3 JELÍNEK, Petr. Rozvojová politika evropského společenství [online], [cit. 2007-03-03]. Dostupný z www: 
<http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=rs&id=5>
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tak EHS, měly zájem na prodloužení spolupráce. V roce 1963 byla podepsána nová asociační 

dohoda mezi 18 nezávislými africkými státy a EHS v kamerunském hlavním městě Yaoundé. 

Instituce, které měly asociační režim řídit byly Rada asociace, Výbor asociace, parlamentní 

konference a rozhodčí soudní dvůr asociace, který však nikdy nebyl činný. Prioritou II. EDF byl 

nadále rozvoj zemědělství, dopravy a komunikací. Yaoundské dohody předpokládaly 

pokračování recipročního snižování cel mezi EHS a AASMs (Associated African States and 

Madagaskar),4 ale pro změnu již nemělo docházet к souběžnému odbourávání celních bariér mezi 

asociovanými státy navzájem. Preferenční obchodní režim podle dohod z Yaoundé, byl díky své 

nekompatibilitě s Všeobecnou dohodou o clech a obchodě (GATT)5 ostře kritizován řadou jejich 

členských států. Ty asociaci chápaly, nikoli jako zónu volného obchodu, nýbrž jako nepřístupné 

rozšíření preferenčních režimů porušující princip nediskriminace. Smlouva Yaoundé II, která 

byla podepsána roku 1969 slibovala velkou část III. EDF zemím černé frankofonní Afriky6 na 

podporu odstranění negativních následků dekolonizace. Dále zdůraznila primární odpovědnost 

asociovaných států za vlastní ekonomický rozvoj, přičemž cílem bylo více zapojit recipientské 

vlády do realizace projektů. Jinak Yaoundé II nepřinesla žádnou převratnou změnu.7

4 Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Kongo (Brazzaville), Kongo (Léopoldville), Pobřeží Slonoviny, 
Dahomey, Gabon, Horní Volta, Mali, Mauretánie, Niger, Rwanda, Senegal, Somálsko, Čad, Togo, Madagaskar.

Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) byla původně založena 
v rámci Bretton Woodské konference, jako součást většího plánu na obnovení hospodářství po 2. světové válce. Od 
1. ledna 1995 byl GATT nahrazen Světovou obchodní organizací (World Trade Organization-WTO).
6 Senegal, Togo, Guinea, Benin, Mauretánie, Mali, Burkina Faso, Čad, Středoafrická republika, Kongo (Brazzaville), 
Gabon, Niger, Kamerun.
7 JELÍNEK, Petr a kol.. Rozvojová politika evropské unie, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2003, str. 10-15.
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1.3 D ohody z Lom é I-IV

Vstupem Velké Británie do EHS v roce 1974 nastala potřeba reformovat celý dosavadní 

systém spolupráce. Řada nových zemí, včetně zemí Commonwealthu,8 měly zájem na navázání 

těsné spolupráce s EHS. Teprve v tomto momentu dochází, za účelem efektivnějšího vedení 

jednání, ke vzniku uskupení zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří (African-Caribbean- 

Pacific countries- ACP4), které je  kostrou dnešní spolupráce. „Vznik uskupení ACP, jádro afro- 

karibské spolupráce v mezinárodních vztazích, je  jedním z nejdůležitějších výsledků dohod 

z Lomé. Toto sdružení umožnilo zemím ACP nalézt svou vlastní platformu, na které mohly 

prezentovat svoje názory, návrhy a potřeby.“ 10 V roce 1975 došlo к podpisu první smlouvy mezi 

EHS, AASM a řadou dalších převážně anglofonních rozvojových zemí v tožském Lom é." 

Asociační dohoda z Lomé přímo navazovala na předchozí režim, přesto v ní můžeme nalézt 

řadu prvků diskontinuity. Hlavní proklamované principy spolupráce byly: princip partnerství, 

kombinace pomoci, obchodu a politiky, smluvní základ vztahů a dlouhodobá perspektiva 

spolupráce (51et pro Lomé I-III a 10 let pro Lomé IV).12 Série čtyř smluv z Lomé vytvořila 

největší světový finanční a politický rámec pro spolupráci Sever-Jih. Preferenční zacházení na 

zboží ze zemí ACP, v rámci režimu z Lomé, EHS začalo poskytovat jednostranně. To

g
Commonwealth (celým označením Commonwealth of Nations, česky Společenství národů) je volné sdružení 

Velké Británie a jejích bývalých dominií a kolonií. Do roku 1931 Commonwealth nesl označení Britské impérium, v 
letech 1931-1947 pak Britské společenství národů. Dnes bývají tyto terminy zaměňovány a zejména označení 
Commonwealth se používá zpětně na celou dobu existence tohoto společenství, jehož formální hlavou je britský 
panovník, v současnosti tedy Alžběta II.
9 V češtině se také používá zkratka AKT (Afrika,Karibik a Tichomoří); viz Příloha č. 2b.

Kenneth O. Hall, В. W. Blake. The Emergence o f  the African, Caribbean and Pacific Group o f  State: An Aspect o f  
African and Caribbean International Cooperation (online), African Studies Revue, Vol. 22, No. 2. (Sep., 1979), p. 
111-125. [cit. 2007-03-18]. Dostupný z www: < http://links.jstor.org/sici?sici= 00020206%28197909%2922%3A2%
3 С111 %3 ATEOT AC%3E2,O.CO%3B2-G
11 JELÍNEK, Petr. Rozvojová politika evropského společenství, [cit. 2007-03-03]. Dostupný z www: 
http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=rs&id=5>
12 Portál Evropské unie, De Lomé I  á Lomé IV, Bruxelles, [cit. 2007-03-05]. Dostupný z www: 
<http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/lome_history_fr.htm>
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umožňovalo zemím ACP bezcelní dovoz na trh EHS, vyjma části produktů spadajících pod 

Společnou zemědělskou politiku, přičemž měly země ACP možnost uvalit clo na produkty 

přicházející z EHS. To byla hlavní změna nového asociačního režimu. Na podporu ekonomik 

nově příchozích zemí byly vypracovány zvláštní obchodní protokoly týkající se kromě banánů i 

cukru a hovězího masa. Rada institucí a každoroční shromáždění, které ve své podstatě 

navazovaly na institucionální rámec Yaoundé, zaručovaly nepřetržitý dialog mezi jednotlivými 

aktéry. Nicméně oproti předcházejícímu režimu došlo ke zrušení rozhodčího soudního dvoru, 

přičemž se od této chvíle měly případné spory řešit politicky. Další změnou, kterou si země ACP 

vydobyly, byly větší investice do průmyslové oblasti, které dříve nebyly prioritou spolupráce. 

Prostředky IV. EDF byly také nově použity na podporu regionální integrace.13

Co se týká jednotlivých smluv, první smlouva z Lomé zavedla nový mechanismus 

stabilizace vývozních příjmů zemí ACP zvaný STABEX,14 který měl financovat ztráty 

způsobené kolísáním cen na světových trzích. Pro země ACP to znamenalo, že pokud došlo к 

poklesu příjmu z vývozu vybraných komodit o více než 7,5 % oproti předcházejícímu roku, měla 

země ACP nárok na finanční podporu. Tyto zvláštní zvýhodněné podmínky však platily pouze 

pro země nejméně rozvinuté, vnitrozemské a ostrovní.15

V rámci Lomé II, podepsané na období 1980-5, byl zaveden další nový mechanismus, 

koncipovaný pro stabilizaci příjmů z vývozu vybraných nerostných surovin a snížení závislosti 

zemí na těžbě nerostných surovin zvaný SYSMIN.16

1 JELÍNEK, Petr. Rozvojová politika evropského společenství, [cit. 2007-03-03]. Dostupný z www:
<http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=rs&id=5>
14 Produkty, na které se STABEX vztahoval byly například: arašídy, kakaový prášek, kokosové ořechy, kopra,
palmový olej, banány, čaj, pepř, fazole, hrášek, máslo z karité a další.
15 JELÍNEK, Petr. Rozvojová politika evropského společenství, [cit. 2007-03-03]. Dostupný z www:
<http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=rs&id=5>
16 Produkty, na které se SYSMIN vztahoval byly bauxit, měď, kobalt, mangan, fosfáty, cín, železo, uran a zlato.
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Následující dohoda Lomé III, podepsaná v roce 1984 měla za hlavní cíle rozvoj založený 

na soběstačnosti a potravinovém zabezpečení, rozvoj venkova, zastavení půdní eroze a postupu 

pouště. V 80. letech se řada zemí také obracela na Světovou banku (WB) mezinárodní měnový 

fond (M MF)17 s žádostí o půjčky. Ty však pomoc podmiňovaly provedením ekonomických 

strukturálních reforem. ES vyjádřilo podporu strukturálnímu přizpůsobování, ale požadovalo 

větší míru přizpůsobení rychlosti a míry reforem stavu ekonomik jednotlivých zemí. Na tomto 

základě bylo v rámci IV. dohody z Lomé a VII. EDF vyčleněno 1150 miliónů ECU na podporu 

strukturálního přizpůsobení, především na technickou pomoc a opatření v sociální dimenzi. Je 

patrné, že v prvních fázi smluv z Lomé se největší pozornost věnovala rozvoji zemědělské 

produkce. Postupem času se zájem rozšiřoval na problematika životního prostředí a boj proti 

desertifikaci.

Zvrat nastal s Lomé IV, dohodou podepsanou na dobu deseti let, kde novinkou byla 

problematika dodržování lidských práv a svobod, kterou se od revidované IV. dohody z Lomé 

podmiňuje veškerá spolupráce. Jakékoli porušení této klauzule může nadále vést к částečné nebo 

úplné pozastavení evropské rozvojové pomoci. ,JConzultace podle těchto ustanovení, které 

v několika případech vedly к částečnému nebo úplnému pozastavení spolupráce, byly v letech 

1996- 2001 vedeny s Nigerem, Togem, Guineou-Bissau, Komorami, Pobřežím slonoviny, Haiti, 

Fidži, Libérií a Zimbabwe. “18 Pro představu finanční protokol EDF pro období 1990-1995 dával 

к dispozici 12 miliard ECU (v přepočtu 420 mld. Kč), z čehož 10,8 mld. pocházelo ze sedmého

17 . ,Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund, zkratka IMF) je  mezinárodní organizace přidružená к 
OSN, jež si klade za cíl usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci, podporovat stabilitu směnných kurzů a 
prostřednictvím půjček podporovat státy, jež zažívají hospodářské potíže. Byl založen v červenci 1944 a má v 
současnosti 185 členských států.
18 JELÍNEK, Petr. Rozvojová politika evropského společenství, [cit. 2007-03-14] Dostupný z www: 
<http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=rs&id=5>
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EDF a zbytek od Evropské investiční banky (EIB). Následující finanční protokol (1995-2000) se 

vyšplhal až na 14, 625 miliard ECU, financovaný z VIII. EDF.

Předpokládaná revize IV. smlouvy z Lomé proběhla v letech 1994-1995 v podmínkách 

politické i ekonomické nestability v zemích ACP, v Evropě tak i v mezinárodním měřítku. 

Smlouva kladla důraz na šíření lidských práv, demokracie a dobré vlády, posílení pozice žen ve 

společnosti, ochranu životního prostředí, decentralizovanou spolupráci, diverzifikaci ekonomik 

zemí ACP, podporu soukromého sektoru a posílení regionální spolupráce.19 decentralizovaná, 

participační spolupráce, tedy zapojení občanské společnosti do rozvojové spolupráce, byla 

chápána jako krok к demokracii, jako  otevření prostoru pro místní ideje a energie... Rozvoj 

regionální spolupráce, neboli formování regionálních obchodních uskupení byly chápány, jako  

nástroj ke zmírnění negativních dopadů globalizace. “2U Pro dosažení postupného a harmonického 

zapojení zemí ACP do světové globalizované ekonomiky, bylo zapotřebí ekonomickou 

spolupráci stavět obzvláště na regionálních integračních iniciativách existujících v rámci ACP. 

„Co se týče rozvojové pomoci poskytované pom ocí VI. VII. а VIII. EDF, bylo využíváno převážně 

těchto instrumentů: programů pro jednotlivé země (tzv. NIP), programů pro regionální 

spolupráci(RIP), pomoci pro strukturální přizpůsobení, příspěvků na úrokové sazby, rizikový 

kapitál a mechanismus na oddlužení, STABEX, SYSMIN, a jiné  instrumenty a rezervy. “21

1.4 Kritika systém u z Lom é

I přes relativní úspěch několik desetiletí spolupráce bylo nutné připustit, že mnohých 

plánovaných cílů nebylo dosaženo, a že celý systém by měl fungovat mnohem efektivněji, pokud

19 Portál Evropské unie, De Lomé I  á Lomé IV, Bruxelles, [cit. 2007-03-13]. Dostupný z www: 
<http.7/ec.europa.eu/developmenťbody/cotonou/lome history_fr.htm>.
20 Cit. JELINEK, Petr a kol.. Rozvojová politika evropské unie, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2003, str. 22-23.
21 Tamtéž
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chce uspět a přizpůsobit se nové geostrategické situaci způsobené koncem studené války. Již 

smlouva z Maastrichtu z roku 1992 redefinovala evropské rozvojové priority. Nová kréda EU 

měla být: šíření demokracie, boj proti chudobě a zlepšení soutěživosti a efektivnosti rozvojové 

pomoci. "Podle smlouvy o Evropské unii z  roku 1992, hlavní cíle obchodních preferencí a 

intervenčních politik byly posílit udržitelný ekonomický i sociální rozvoj v rozvojových zemích a 

podporovat postupné a plynulé zapojení rozvojových zemí do světové ekonomiky " 22 Přibývající 

konflikty a humanitární katastrofy podkopávající politiky rozvojové pomoci, vzrůstající chudoba, 

obtížná dostupnost pitné vody, zdravotnictví či lepších vzdělávacích zařízení byly nej důležitější 

faktory, které vedly koncem milénia к hluboké reformě spolupráce EU-ACP a podpisu nové 

dohody z Cotonou. Těsně před zahájením jednání o nové spolupráci, byla v roce 1997 Evropskou 

komisí představena Zelená kniha. V té byly uvedeny statistiky, které indikovaly, že poskytnuté 

obchodní preferenční režimy nebyly dostačující pro nastartování ekonomik zemí ACP. Můžeme 

tedy konstatovat, že hlavní cíl dosavadní spolupráce splněn nebyl. I přes fakt, že země ACP měly 

umožněný protekční a nej výhodnější přístup к evropskému trhu, kdy se více než 99 % zboží 

vyvážených zeměmi ACP do EHS dováželo bezcelně, podíl zemí ACP na obchodu EHS/ES se 

relativně snižoval. Podíl zemí ACP se na trhu EU zmenšil z 6,7% v roce 1976 na 3% v roce 1998, 

z čehož 60% představovalo jen 10 produktů.23 Nejhůře z regionů ACP dopadla Afrika, kdy HDP 

zemí Subsaharské Afriky rostlo v průměru jen o 0,4% meziročně, přičemž vnitroafrické obchodní 

vztahy dosáhly jen 6% podíl a závislost Afriky na obchodě s EU byla 46,21%. Zelená kniha dále 

kritizovala fakt, že nebyl dostatečně brán v úvahu institucionální a politický kontext daných zemí, 

což negativně působilo na životaschopnost a efektivitu pomoci. Dále bylo zapotřebí najít nové

22
“  Richard Gibb. Post-Lomé: The European Union and the south, Third World Quarterly. London: June 2000, 
Vol.21, Iss. 3, p. 457, 26 p. [cit. 2007-03-18]. Dostupný z www: <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=
56771088&sid=8&Fmt=3&clientId=45145&RQT=309&VName=PQD>
23 Portál Evropské unie, De Lomé I  á Lomé IV, Bruxelles, [cit. 2007-03-13]. Dostupný z www: 
<http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/lome_history fr.htm>.
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mechanismy, které by umožnily rychlejší čerpání z fondů EDF a zjednodušily výklad 

nespočetných ustanovení dohod, které často vedly ke zbytečnému zdvojení úkolů. Celý systém 

byl ve stínu obav z neprůhledného a korupčního jednání a to obzvlášť ze stran afrických států. To 

vedlo к snižování počtu kapitálových účastníků, kteří v rámci obav o své investice požadovali 

efektivnější a bezpečnější provedení pomoci. Právě pro zefektivnění spolupráce bylo nutné začít 

brát v úvahu a podporovat i nově rodící se soukromý sektor v zemích ACP.24 Důležitým 

problémem Lomé byl také fakt, že smlouva pozitivně diskriminovala bývalé evropské kolonie na 

úkor jiných rozvojových zemí, které do smlouvy zahrnuty nebyly, jako například Honduras či 

Guatemala, i přesto, že byly na stejné úrovni rozvoje. Tyto země bylo nutné určitým způsobem 

do nového systému zahrnout. Je třeba konstatovat, že dohoda z Lomé byla pro země ACP 

mnohem výhodnější než režim MFN25 zavedený v rámci WTO. Velkou hrozbou pro režim 

z Lomé byl ovšem fakt, že nebyl v souladu s hodnotami multilaterálního obchodního režimu, 

který byl založen na principech vzájemnosti a nediskriminace. Proto také byla Smlouvě Lomé IV 

udělena výjimka umožňující jí fungovat mimo MFN režim. Prodloužení této výjimky bylo ale 

velmi nejisté, proto bylo třeba celý systém reformovat. Tlak, který byl na Evropskou Komisi 

vyvíjen ze strany WTO26 ji vedl к závěru, že rozhodnutí WTO podkopaly podpůrné principy 

obchodních preferencí z Lomé, a to obzvláště nereciprocitu a stabilitu. Komise již  nechtěla 

riskovat další režim, který by nebyl kompatibilní s pravidly WTO a uvědomila si, že je  třeba

24 Portál Evropské unie. De Lomé I ř Lomé IV bis, Bruxelles, [cit. 2007-03-15]. Dostupný z www: 
<http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/lome_history_fr.htm>.
25 MFN (Most favoured nations) je obchodní vztah, který mezi sebou používají členové WTO. Je to status udělen 
jedním státem, státu druhému v mezinárodním obchodě. Neuděluje žádné výjimečné výhody, pouze znamená, že 
přijímajícímu státu budou garantovány všechny obchodní výhody, jako jsou snížená cla a další, které jakýkoli jiný 
třetí stát také přijímá. V podstatě MFN status znamená, že s jedním státem nebude jednáno hůře než s jiným.

Světová obchodní organizace (World Trade Organization- WTO) je organizace, která zakládá pravidla 
mezinárodního obchodu prostřednictvím konsenzu mezi jeho členskými státy a řeší mezinárodní obchodní spory 
mezi členskými státy. Byla založena v roce 1995 jako nástupce Všeobecnou dohody o clech a obchodu (GATT).
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nalézt nový systém založený na reciprocitě a volném obchodě.27 Nové milénium bylo tedy 

dokonalou příležitostí potvrdit a reformovat závazky zemí Evropské unie vůči zemím ACP.

V září 1998 začalo jednání o nové smlouvě, nahrazující smlouvu z Lomé IV, která vypršela 29. 

února 2000.28

27 Richard Gibb. Post-Lomé: The European Union and the south, Third World Quarterly. London: June 2000, 
Vol.21, Iss. 3, p. 457, 26 pgs, [cit. 2007-03-18]. Dostupný z www: <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=
56771088&sid=8&Fmt=3&clientId=45145&RQT=309&VName=PQD>
28 Brüne, Stefan. L'Union européenne et les pays en développement: quel modele européen de cooperation apres 
Lomé?. Union européenne, acteur international- Franck Petiteville, kap.12, str. 183-194
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2. Smlouva z Cotonou 2000

Nová Dohoda o partnerství mezi ACP a Evropským společenstvím (Partnership 

Agreement between the African, Caribbean and Pacific states and the European Community and 

its Member States)29 byla podepsána 23. června 2000 v beninském hlavním městě Cotonou. 

Vstoupila v platnost až 1. dubna 2003, poté co jí ratifikovaly 2/3 signatářských států. Dohoda

1Л
byla podepsána vládními představiteli 77 členských zemí ACP' a 15-ti členských zemí EU na 

dobu 20 let s možností revize každých 5 let, období stanovené pro jednotlivé finanční protokoly.

• 3 1 *V současnosti spolupráce probíhá se 79 zeměmi ACP, z čehož je  41 zařazeno mezi tzv. „LDCs“

32 • ,  . ,  v л '  '  r • •(Least-developed countries), neboli mezi nejméně rozvinuté země světa. Jednání o první revizi 

byla započata již  v květnu 2004 a završena v únoru následujícího roku. Prvořadým cílem

• r r • r r • •  • ,  l íjednotlivých revizí je  zvýšení efektivity a kvality spolupráce EU-ACP.

Dohoda z Cotonou založena na 25 letech spolupráce zemí ACP a EHS, měla za úkol 

odstranit nedostatky dohod z Lomé a zefektivnit celkový systém spolupráce. Nereciproční režim, 

na němž byla založena spolupráce za dohody z Lomé, je  možné díky prodloužené výjimce WTO 

uplatňovat jen do konce roku 2007. Od tohoto okamžiku by měly vejít v platnost nově dojednané 

Dohody o ekonomickém partnerství (Economic partnership Agreements-EPA), které budou 

založeny na recipročním principu.34

29 Viz. Příloha č. 1.
30 Příloha 2-a,b-Seznam zemí ACP, které podepsaly dohodu o partnerství s EU(LDCs)
31 Dohoda z Cotonou nezahrnuje Kubu, která dohodu nepodepsala, o přistoupení к ní však žádala již dvakrát- v roce 
2000 a 2003, ale pokaždé svůj požadavek stáhla.
32 Označení pro nejméně rozvinutou zemi, která má podle klasifikace OSN hrubý národní důchod nižší než 760 USD 
na obyvatele na rok, a ve které tvoří vyrobené produkty méně než 10 % HND.(www.rozvojovka.cz)
33 Portál Evropské unie, Overview o f  the Agreement 2000. Bruxelles, [cit. 2007-04-05]. Dostupný z www: 
<http://ec.europa.eu/development/Geographical/Cotonou/Cotonou2000_en.cfm>
34 Tamtéž
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2.1 Cíle a principy

Základní cíle proklamované v preambuli dohody o partnerství jsou omezení a případné 

odstranění chudoby, postupná integrace zemí ACP do světového hospodářství a s tím související 

podpora udržitelného rozvoje.35 Další stanovený cíl je  přispět prostřednictvím podpory 

hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje к míru, bezpečnosti а к rozvoji stabilního a 

demokratického politického prostředí. Partnerství má sloužit jako podpůrný rámec pro rozvojové 

strategie přijaté jednotlivými státy ACP. Součástí takovýchto strategií jsou rozvoj soukromého 

sektoru, udržitelný rozvoj,36 růst zaměstnanosti a zdokonalování přístupu к výrobním faktorům. 

Za základní principy partnerství byly deklarovány rovnost partnerů ve všech oblastech a 

participace všech subjektů od ústředních vlád přes soukromý sektor až po občanskou společnost. 

Co se týká priority diferenciace a regionalismu, spolupráce má odpovídat úrovni rozvoje 

jednotlivých zemí, jejich potřebám, dosavadním výkonům a jejich dlouhodobé rozvojové 

strategii. Dohoda zaručuje zvláštní zacházení nejméně rozvinutým, geograficky znevýhodněným

, , 37
a ostrovním zemím.

2.2 5 pilířů nového partnerství

Dohoda z Cotonou kombinuje politické otázky, obchod a rozvojovou pomoc. Je založena 

na 5-ti vzájemně závislých pilířích: rozšířená politická dimenze vztahů, decentralizace 

vzájemných vazeb, rozvojové strategie zaměřené na snižování chudoby, nový právní rámec 

ekonomické a obchodní spolupráce a reforma finanční spolupráce.

35 Článek 1, část 1, Dohody z Cotonou, [cit. 2007-04-20]. Dostupný z www: http://www.acpsec.org/en/ 
conventions/cotonou/accordl.htm#PART%204:%20DEVELOPMENT%20FINANCE
36 Trvale udržitelný rozvoj je  takový způsob ekonomického růstu, který uvádí v soulad hospodářský a společenský 
pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří 
zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě.
37 CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. C.H. Beck, Praha, 2003. str 308-9. ISBN 80-7179- 
804-5; kapitola 1 Dohody z Cotonou.
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2.2.1 I. Pilíř- Politická dimenze spolupráce

První pilíř se týká posílení globální politické dimenze spolupráce. Velký důraz je  kladen 

na politický dialog, který by měl umožnit efektivní zpracování všech problematických otázek na 

národní, regionální i ACP úrovni. V této oblasti se státy zavázaly, že se budou pravidelně 

zapojovat do komplexního, vyváženého a hlubokého politického dialogu s cílem výměny 

informací, posilování vzájemného porozumění a stanovování společných priorit. Předmětem 

dialogu byly stanoveny všechny cíle definované dohodou, stejně jako veškeré otázky společného 

zájmu. Strany dohody mají prostřednictvím tohoto dialogu přispět к míru, bezpečnosti a stabilitě 

a ke stabilnímu a demokratickému politickému prostředí.

Tento pilíř je  mimo jiné orientován na politiky konsolidace míru, bezpečnosti a prevence 

konfliktů, zesílené především na regionální úrovni a na otázky migrace. Co se týče prevence a 

řešení konfliktů, státy se přiklonily к principu prevence ozbrojených konfliktů již v ranném 

stádiu. V oblasti migrace se signatáři dohody zavázali к rovnému, nediskriminačnímu zacházení s 

příslušníky druhé strany, kteří legálně žijí a pracují na jejich území.38

Nedílnou součástí politického dialogu je  také zpětné hodnocení vývoje v oblasti 

demokratických principů, respektování lidských práv, vlády zákona, dobrého vládnutí39 a nově 

také v oblasti korupce, což jsou závazná a stěžejní ustanovení partnerství. Podle článku 96 

Dohody z Cotonou má být při porušení závazku úměrně přistoupeno к zvláštním opatřením, v 

rámci kterých může dojít až к pozastavení spolupráce, financované nejen ze zdrojů EDF. Dohoda 

poskytuje různé konzultace řešení v případě porušení závazků, pozastavení spolupráce je  však

38 JELINEK, Petr a kol.. Rozvojová politika evropské unie, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2003, str. 27-29.
39 Termín dobrého vládnutí se obzvlášť používá v literatuře zabývající se rozvojem. Vláda, která se může označit 
tímto termínem, by neměla být založena na korupci a měla by být založena na respektování zákona. Dobré vládnutí 
může být považován spíše jako ideál, který je  jen těžko dosažitelný. Nicméně pro dosažení trvale udržitelného 
rozvoje je nutné к tomuto ideálu stále směřovat. V dnešní době významní poskytovatelé rozvojové pomoci 
podmiňují spolupráci právě snahou tohoto ideálu dostát. Dobré vládnutí můžeme charakterizovat 8 pojmy: 
participace, vláda zákona, transparentnost, zodpovědnost, orientace na konsensus, spravedlnost a kompletnost, 
efektivnost a případně ochrana lidských práv.
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poslední možností.40 Tímto se EU snaží zahnat obavy zahraničních investorů, kteří ze strachu o 

své finance raději neinvestují do rizikových zemí, jako jsou zejména africké země.41

2.2.2 II. Pilíř- Decentralizace spolupráce

Druhý pilíř otevírá větší prostor pro spolupráci na nižších stupních řízeni, tj. zejména 

na úrovni místních samospráv a soukromých podnikatelských subjektů. Důležitým cílem je 

zajistit informovanost občanů o partnerství a podporovat nevládní aktéry v jejich činnosti.42

2.2.3 III. Pilíř- Rozvojové strategie a priorita snižování chudoby

Ústředním tématem celé spolupráce je  snižování chudoby, tomu se věnuje třetí pilíř. 

Smlouva předpokládá globální rozvojovou strategii, která zahrnuje nejen země ACP a EU, nýbrž 

celé mezinárodní společenství. Ekonomický, sociální a lidský rozvoj a regionální integrace a 

spolupráce jsou tři klíčové oblasti, na které se partnerství zaměřuje. Jednotlivé strategie budou 

brát v úvahu individuální stav každé země a zaručí zapojení občanské společnosti a soukromého 

sektoru. Princip diferenciace potřeb jednotlivých zemí se stal klíčovým prvkem spolupráce. 

Partnerství má hlavně poskytovat souvislý podpůrný rámec pro rozvojové strategie a má zajistit 

součinnost a komplementaritu mezi ekonomickou, sociální, kulturní, institucionální, gender a 

lidskou dimenzí politiky a jednotlivými strategiemi. Tento komplexní přístup se snaží reflektovat 

multidimensionální a komplikovanou povahu chudoby.^

Jednotlivé strategie spolupráce EU a ACP se s ohledem na hlavní cíle společenství 

zaměřují na dosažení rychlého a udržitelného ekonomického růstu. V oblasti podpoiy a rozvoje

40 Na příklad v případě Fidži se Komise rozhodla v reakci na státní převrat v květnu 2000, zavést sankce na základě 
článku 96 dohody z Cotonou, pro porušení základních ustanovení dohody (respekt demokratických principů, 
lidských práv atd.) Komise pozastavila a přehodnotila některé aspekty rozvojové pomoci pro Fidži. V listopadu 2003 
EU rozhodla na základě pozitivního vývoje politické situace, postupně znovu zavést spolupráci v plném rozsahu.
41 Portál Evropské unie, Overview o f  the Agreement 2000. Bruxelles, [cit. 2007-04-05]. Dostupný z www: 
<http://ec.europa.eu/development/Geographical/Cotonou/Cotonou2000_en.cfm>
42 Tamtéž
43 Tamtéž
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dynamického a konkurenceschopného soukromého sektoru se strategie soustředí na vytváření 

prostředí vstřícného pro soukromého investice. S tím souvisí zlepšení dostupnosti finančních i 

nefinančních služeb pro soukromé podniky. Podle dohody se spolupráce zaměřuje na transfer 

technologií a know-how a budování kapacity podniků aktivních v oblasti exportu. Cílem tohoto 

úsilí tedy je, zajistit makroekonomický růst pomocí vhodných monetárních a fiskálních politik, 

které povedou ke snížení inflace a zlepší rozpočtové i vnější bilance.44

Strategie týkající se sociálního a lidského rozvoje mají za cíl zkvalitňovat sociální služby 

a zlepšit přístup к základní sociální infrastruktuře. Velký důraz je  kladen na zlepšování vzdělání a 

kvalifikace, zdravotního systému a výživy, zabudování problémů populace do rozvojových 

strategií, podporu boje proti HIV/AIDS, rozvoj měst a bytových programů a zapojení mladých 

lidí do společnosti.45

Dohoda z Cotonou vyzdvihuje potřebu podpory regionální spolupráce a integraci, s cílem 

napomáhat jednotlivým zemím postupně se integrovat do světového hospodářství. To souvisí s 

podporou volného pohybu zboží, služeb, kapitálu, osob a technologií mezi zeměmi ACP 

navzájem a koordinací a harmonizací regionálních a subregionálních politik spolupráce.

Celou smlouvou systematicky prostupují a jsou brány v potaz otázky rovnosti mužů a žen, 

ochrany životního prostředí, udržitelného využívání přírodních zdrojů, podpory demokracie, 

ochrany lidských práv, boje proti korupci, a v neposlední řadě institucionálního rozvoje a posílení 

výkonnosti.46

44 CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. C.H. Beck, Praha, 2003. str. 314-15. ISBN 80-7179- 
804-5.
45 Tamtéž
46 Tamtéž
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2.2.4 IV. Pilíř- Ekonomická a obchodní spolupráce

Následující pilíř se soustředí na nový právní rámec ekonomické a obchodní spolupráce. 

T a je  v podstatě základem celé spolupráce vůbec. Její konečný cíl je  umožnit státům ACP stát se 

rovnocenným účastníkem mezinárodního obchodu a tím přispět к udržitelnému rozvoji a 

odstranění chudoby. Nová spolupráce se vyznačuje komplexnějším přístupem к řešení problémů, 

který upřednostňuje ovlivňování globálních souvislostí a okolností, spíše než specifických a 

izolovaných snah Obchodní spolupráce má nově probíhat ve shodě s pravidly WTO a bere ohled 

na společné zájmy stran a úroveň rozvoje jednotlivých zemí. Státy se zavázaly uzavřít nové 

obchodní dohody shodné s pravidly WTO, které budou postupně zvyšovat spolupráci ve všech 

odvětví důležitých pro obchod a postupně odstraňovat překážky. Nová obchodní ujednání mají 

být zaváděna postupně. Hlavní cíle tedy jsou podporovat harmonickou a postupnou integraci 

ekonomik ACP do světové ekonomiky, vytvořit novou obchodní dynamiku, stimulovat investice 

a vytvořit režim plně kompatibilní s WTO. 47

Jak již bylo řečeno, nynější spolupráce stále probíhá na základě poskytování 

nerecipročních preferencí pro zboží vyvážené ze zemí ACP na trh EU. Tento stav má trvat jen do 

konce roku 2007, kdy má vypršet výjimka WTO. Dohoda předpokládá uzavírání nových Dohod

o ekonomickém partnerství (Economic partnership agreement-EPA) se státy ACP, které 

umožní pokračovat v liberalizaci obchodu a vytvářet vhodné podmínky pro obchod. Nereciproční 

zacházení má být výhledově poskytováno jen nejméně rozvinutým zemím ACP tzv. LDCs. U 

těch ostatních má být nereciproční obchodní preference postupně opouštěna během přípravného 

období (1.3.2000-31.12.2007). S cílem zefektivnit finanční spolupráci a více zapojit jednotlivé

47 CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. C.H. Beck, Praha, 2003, str. 308-9. ISBN 80-7179- 
804-5.
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země do procesu, má finanční pomoc nadále být poskytována nejen podle potřeb, ale také podle

48výkonu jednotlivých zemí.

V roce 2002 Evropská komise zahájila jednání o uzavření EPA, zakládající zóny volného 

obchodu s šesti regiony: Západní Afrikou, Východní a jižní Afrikou, Střední Afrikou, SADC 

Group (South Africa Development Comunity Group), Karibikem a Pacifikem.49 V jednotlivých 

dohodách má být zakotveno širší a hlubší pojetí obchodně ekonomické spolupráce, založené na 

nových obchodních integračních ujednáních v souladu s pravidly WTO, se zaměřením na 

postupné odstraňování obchodních i neobchodních překážek. Z tohoto důvodu jsou také jednání 

prioritně cílena na posílení regionálních integračních iniciativ a na zajištění otevřeného, 

transparentního a předvídatelného prostředí pro pohyb zboží, služeb a investic. Proto pro 

urychlení integrace zemí ACP do světové ekonomiky bylo vhodné uzavírat EPA s regiony, kde 

již  к regionálnímu integračnímu procesu dochází a nikoli se samotnými státy. Bylo a stále je  

zapotřebí diferencovat potřeby a podmínky nikoli každé země zvlášť, ale jednotlivých regionů 

ACP. To je  díky rozdílným požadavkům a rozdílné ekonomické úrovni, struktuře a mechanismu 

jednotlivých zemí velmi komplikované. Proto jsou výsledky jednání prozatím velmi odlišné.50

Jednání měla probíhat ve třech fázích. První fáze, která probíhala od září 2002 po říjen 

2003, se soustředila na jednání s celým uskupením ACP a byla zaměřena na témata týkající se 

všech zemí a regionů ACP. Druhá fáze probíhala od listopadu 2003 do konce roku 2005. V rámci 

jednání s jednotlivými regiony byla projednávána specifická témata charakteristická pro ten který 

region. Výsledky byly shrnuty do tzv. „The Trade and Development Aspects of EPA

48 Střednědobá Strategie obchodně-ekonomických vztahů ČR se zeměmi ACP a závěry pro stanovení pozice ČR pro 
konečnou fázi jednání o uzavření Dohod o ekonomickém partnerství mezi EU a šesti regiony ACP, březen 2007, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha.
49 Viz Příloha č. 2a.
50 Střednědobá strategie obchodně-ekonomických vztahů ČR se zeměmi ACP a závěry pro stanovení pozice ČR pro 
konečnou fázi jednání o uzavření Dohod o ekonomickém partnerství mezi EU a šesti regiony ACP, březen 2007, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha.
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Negotiations“. Poslední fáze probíhá od října 2005 do konce roku 2007. Do konce roku 2006 

měly být zformulovány texty jednotlivých dohod, aby celý rok 2007 byl rezervován na ratifíkační 

proces. Jednání se bohužel zkomplikovala. Díky velmi vysokým nárokům jednotlivých zemí a 

regionů, jak v rámci dodatečných finančních zdrojů, tak požadovaných ústupků ze strany Unie, se 

dokonce v roce 2006 začalo spekulovat o způsobu, jak  nahradit EPAs jiným mechanismem. Dnes 

se i přes značný termínový skluz doufá a věří, že se při zintenzívněných jednáních jednotlivé 

dohody uzavřít podaří. Zatím se však konečnou dohodu nepodařilo uzavřít ani s jedním 

regionem, přičemž se jednání nacházejí v různých stádií vývoje- od téměř dosaženého konsensu s 

Karibikem až po předkládání zcela nových návrhů s SADC o začlenění JAR.51 Co se týká 

současného stavu jednání o EPAs, největšího pokroku se dosáhlo s regionem Karibiku, kde zbývá 

sladit pohled na typ výchozích celních sazeb. Podpis dohody se předpokládá na září 2007. Pro 

region Střední Afriky byla jednání dlouhou dobu zablokovaná díky příliš velkým finančním 

požadavkům ze strany středo-afrických zemí. To se změnilo po ministerském meetingu v únoru 

2007, kdy se po obtížných jednáních podařilo jednání znovu nastartovat. Region Západní Afriky i 

přes svou značnou heterogenitu, jak  v rámci regionální integrace, tak v rámci ekonomického 

rozvoje, je  na dobré cestě к uzavření dohody, které se předpokládá na červenec 2007. S 

Regionem Pacifiku se i přes komplikovanou situaci na Fidži předpokládá uzavření dohody do 

července 2007. Díky zapojení JAR do regionu SADC, se jednání také zkomplikovala. EU sice 

zapojení JAR do jednání o EPA uvítala, ovšem za předpokladu diferencovaného přístupu, 

vzhledem к její větší konkurenceschopnosti. Další průběh jednání se předpokládá bez 

komplikací. Poslední region východní a jižní Afriky se díky přehnaným finančním požadavkům a

r 52požadavkem o prodloužení derogace WTO pro země ACP, jeví jako nejvíce problematický.

51 Tamtéž
52 Tamtéž
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V současné době jsou hlavní problémy v jednání o EPAs hlavně v otázce určení rozumné 

míry flexibility a délky časové asymetrie přístupu na trh ve prospěch zemí ACP, dále 

v pravidlech původu, v rozdílnosti liberalizace a začlenění služeb do regionálních integrací, 

v zavádění prvků usnadňující obchod (jako jsou investice na nediskriminačním základě) atd.. Ve 

všech těchto bodech a mnohých dalších se pohled EU více či méně neshoduje s názorem a 

požadavky zemí ACP. Další problémem strukturálního rázu je  regionální konfigurace neboli 

delimitace jednotlivých regionů spolupráce, kde se členství jednotlivých zemí často překrývá 

(např. Tanzanie je  členem EAC i SADC) nebo naopak některé státy ponechávají stranou. Ačkoli 

by uzavírání dohod EPA mělo podpořit regionální integraci mezi zeměmi ACP, tato pluralita 

a překrývání regionálních integračních uskupení dosažení tohoto cíle ztěžuje. Pro EU je  absolutně 

nepřípustné, aby členství některých zemí ACP v několika regionálních uskupení vyústilo 

v členství v několika celních uniích. Jednotlivé státy se musí samy rozhodnout pod jaký obchodní 

režim budou spadat. To může celá jednání velmi zkomplikovat. Co se týká oblasti finanční 

podpory, řada afrických států žádá dodatečné finanční zdroje pro kompenzaci počátečních 

negativních dopadů EPAs. Pro EU je  zaručení komplementarity mezi EPAs a rozvojovou 

spoluprácí sice velmi důležitý prvek spolupráce, ale odmítá poskytnutí dodatečných finančních 

zdrojů, které by šly nad rámec X. EDF, jenž už takhle dosáhl téměř dvojnásobku IX. EDF. EU 

naopak od států ACP požaduje, aby poskytnuté prostředky byly efektivněji využívány a 

koordinovány, přednostně pomocí včasného identifikování specifické oblasti, kam finance budou 

alokovány.53

V momentě, kdy by se jednotlivé EPA nepodařilo ujednat do stanoveného termínu, bude 

nutné vzájemné obchodní vztahy nově právně upravit. Jedinou možnou kompatibilní variantou 

s pravidly WTO bude, že od 1.1.2008 kterákoli země, která nebude mít upraven režim přístupu na

53 Tamtéž
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trh v rámci EPA, automaticky přejde na režim GSP.54 To ovšem znamená, že na země ACP (jak 

LDCs tak i non-LDCs) budou aplikována mnohem méně flexibilní pravidla původu. Jedinou další 

možnou alternativou je  prodloužení výjimky WTO a pokračování poskytování preferencí 

v rozšířeném negociačním období. To by však vyžadovalo projednání na půdě WTO, které by 

zajisté neproběhlo bez komplikací. Je tedy jasné, že rok 2007 je  pro EPA, tak i pro celou 

spolupráci ACP-EU, rozhodující a určí budoucí směřování spolupráce.55

Díky novým obchodním dohodám bylo samozřejmě nutné revidovat dřívější komoditní 

protokoly o hovězím a telecím mase a cukru, tak aby zapadaly do nového rámce obchodně- 

politického uspořádání. Dohoda dále upravuje oblasti související s obchodem jako je  ochrana 

práv duševního vlastnictví, sanitární a fytosanitámí opatření, dodržování standardů v práci i 

obchodu, pracovní zákony, důležitost služeb, soutěžní politika a ochrana spotřebitele a jeho 

zdraví.56 To jsou poměrně závažné témata pro EU, neboť z hlediska potenciálních vývozů do EU 

(zejména v rámci bezpečnosti potravin) jde o klíčový problém pro většinu evropských zemí. Na 

druhou stranu zemím ACP tyto opatření mohou způsobit velké překážky v účasti na 

mezinárodním obchodě. Tyto standardy už dnes vytvořily bariéry pro dovoz z rozvojových zemí. 

Chudé africké země nejsou vybaveny na to, aby mohly splnit požadované standardy typu 

adekvátní ochrana hygieny. Světová banka proto rozhodla, že Africké země budou potřebovat 

dodatečné prostředky na to, aby mohly dostát podobným požadavkům.57

54 Všeobecný systém celních preferencí (Generalised system of Preferences- GSP) je  jednostranné opatření 
přijímané vyspělými zeměmi, které usnadňuje přístup na trh dané vyspělé země pro výrobky původem z rozvojových 
a nejméně rozvinutých zemí ve srovnání s přístupem pro ostatní země (většinou formou snížení celních sazeb).
55 Střednědobá strategie obchodně-ekonomických vztahů ČR se zeměmi ACP a závěry pro stanovení pozice ČR pro 
konečnou fázi jednání o uzavření Dohod o ekonomickém partnerství mezi EU a šesti regiony ACP, 3.2007, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha.
56 Portál Evropské unie, Overview o f  the Agreement 2000. Bruxelles, [cit. 2007-04-05]. Dostupný z www: 
<http://ec.europa.eu/development/Geographical/Cotonou/Cotonou2000_en.cfm>
57 Justice C. Neobije. The Emerging Trade Regime Under the Cotonou Partnership Agreement: Its Human Rights 
Implications. Journal of World Trade 40(2). 2006. str. 291-314.
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Rada ministrů zřídila na základě dohody z Cotonou nový orgán Společný výbor ministrů 

pro obchod. Ten má dohlížet na běžná multilaterální obchodní jednání a zkoumat vliv 

liberalizačních iniciativ na vzájemný obchod a rozvoj ekonomik. Schází se alespoň jednou ročně 

a pravidla jeho postupů určuje Rada ministrů. Jak již  bylo řečeno, spolupráce má na základě

58předchozí zkušenosti probíhat v úzké spolupráci s WTO.

26. února 2001 Rada EU schválila nařízení Rady „Vše kromě zbraní“. Tato iniciativa 

přesahovala rámec předchozích závazků EU vůči skupině ACP. Vycházela z čl.37 odst. 9 

Dohody o partnerství, který uvádí, že koncem roku 2005 by měl být umožněn bezcelní přístup 

všem produktům z nejméně rozvinutých zemí ACP (LDCs) na evropské trhy. Toto nařízení 

upravuje rozšíření bezcelního dovozu téměř všeho zboží na 49 nejméně rozvinutých zemí světa. 

Tento režim se nevztahuje na zbraně a vojenskou techniku a na tři nejcitlivější zemědělské 

komodity-čerstvé banány, rýži a cukr. U těchto tří komodit byla naplánovaná liberalizace mezi 

rokem 2002 až 2009. I přes zdání velkorysé nabídky EU na podporu hospodářské situace 

nejchudších zemí, je  tento systém velmi kritizován především ze strany chudých rozvojových 

zemí, které jen o málo nesplňují požadavky na statut nejméně rozvinutých zemí. V důsledku 

tohoto nařízení došlo ke zvýšení exportu zemí nejméně rozvinutých na úkor jiných rozvojových 

zemí, jejichž hospodářská situace není o mnoho lepší než oněch 49 států.59 Na tuto kritiku reaguje 

zpráva ze 4. dubna 2007, která je  považována za zlomový okamžik spolupráce ACP-EU. EU 

nabídla, že zruší prakticky všechna zbývající cla na dovoz zboží ze všech zemí ACP. Nabídka se 

týká veškerého zboží včetně zemědělských produktů jako je  hovězí maso, mléčné výrobky, 

obiloviny a ovoce se zeleninou. Dohoda o zrušení cel by měla vejít v platnost společně s EPAs. U

58 CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. C.H. Beck, Praha , 2003, str. 316. ISBN 80-7179- 
804-5.
59 CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. C.H. Beck, P raha, 2003, str. 319-320. ISBN 80- 
7179-804-5.
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rýže a cukru, nejdůležitějších komodit má přesto dojít к přechodnému období. Cla by dál zůstala 

v platnosti jen v případě Jihoafrické republiky, která je  mnohem více konkurenceschopná než 

ostatní země ACP.60

Jelikož pro většinu zemí, zejména Afriky, je  EU hlavním obchodním partnerem lze 

dosaženou úroveň obchodu charakterizovat jako významnou pro země ACP. V roce 2005 dosáhl 

obchodní obrat mezi EU a ACP hodnoty 66,8 mld. EUR. Z toho dovoz EU ze zemí ACP činil 

36,7 mld. EUR a vývoz do zemí ACP 30,7 mld. EUR. Ze všech zemí ACP je  pro EU 

nejdůležitějším partnerem JAR, jejíž podíl na celkovém dovozu EU představuje téměř 50%, a na 

vývozu téměř 60%. Na druhém místě je  Nigérie dále Angola, Botswana, Pobřeží Slonoviny, 

Kamerun atd.. Ve vývozu ACP do EU v posledních letech, stejně jako za dohody z Lomé, 

představovaly 50% jeho hodnoty pouze čtyři položky- ropa (cca 26%), diamanty (11%), kakao 

(9%) a dřevo (4%). Ze zemí EU se nejvíce na obchodě podílejí Francie, Velká Británie, 

Španělsko a Itálie. Země ACP mají v obchodě pro EU nepoměrně menší výsledky, které se 

pohybují kolem 3%. I přesto že má obchod ACP-EU v posledních letech z hlediska dynamiky 

mírně rostoucí trend s občasnými výkyvy, dosažená úroveň obchodu není uspokojivá.61 Dalo by 

se očekávat, že s novou dohodou začne podíl zemí ACP na světovém obchodu viditelně stoupat, 

bohužel tomu tak není. Příčiny tohoto dlouhodobého stavu můžeme hledat v teritoriální 

restrukturalizaci obchodu s EU, v společné zemědělské politice a také v postižení zemí ACP 

výsledky Uruguayského kola, které omezilo obchodní překážky pro zemědělské výrobky, textil a 

oděvy, což díky nízké konkurenceschopnosti zkrátilo výhody zemí ACP na evropském trhu.62

60 Ekonomický server ČTK, Finanční noviny, [cit. 2007-04-20]. Dostupný z : http://www.financninoviny.cz/ 
eu/index_view.php?id=245389
61 Střednědobá strategie obchodně-ekonomických vztahů ČR se zeměmi ACP a závěry pro stanovení pozice ČR pro 
konečnou fázi jednání o uzavření Dohod o ekonomickém partnerství mezi EU a šesti regiony ACP, 3.2007, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha.
62 CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. C.H. Beck, Praha , 2003. ISBN 80-7179-804-5, str. 
321-322.
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2.2.5 V. Pilíř- Rozvojová finanční spolupráce

Poslední pilíř se týká reformy finanční spolupráce. Ucelenost, flexibilita a účinnost 

spolupráce má umožnit vyhodnocení potřeb každého státu a regionu zvlášť a má zaručit rozdělení 

pomoci na základě potřeby a výkonu jednotlivých zemí.63 V rámci reformy systému programů a 

strategií mají země ACP mnohem větší zodpovědnost než dříve v definování cílů a činností 

jednotlivých strategií a v řízení, výběru a provedení programů. Programový proces je  zaměřen na 

výsledky, což má zaručit mnohem větší dynamičnost a flexibilitu systému. Finanční spolupráce 

již není nadále automatickým právem. Příspěvky jsou poskytovány na bázi požadavků a výsledků 

spolupráce v souladu s kriterii vyjednanými mezi zeměmi ACP a EU. Tato kriteria se odráží 

v základních cílech spolupráce. Jsou zavedeny rozhovory na lokální úrovni, kalendáře a zpětné 

koordinace umožňující účinně revidovat příspěvky a pravidelně upravovat programy spolupráce. 

Prostředky již  nejsou nadále rozdělovány prostřednictví různých nástrojů, a le je  určena celková 

částka, která je  do příslušné země či regionu alokována. Tuto částku je  možné použít v různých 

oblastech a to i pro účely, které dosud kryly systémy STABEX a SYSMIN, které přestaly 

existovat.64

V oblasti rozvojové finanční spolupráce dohoda z Cotonou stanovuje, že spolupráce 

musí být v souladu s rozvojovými cíli, strategiemi a prioritami stanovenými státy ACP a má 

probíhat prostřednictvím adekvátních finančních zdrojů a vhodné technické pomoci. Celkově 

poskytnuté finanční prostředky v rámci EDF jsou rozděleny do dvou balíčků. První zahrnuje 

nenávratnou finanční pomoc, která je  zaměřena na dlouhodobý rozvoj a druhý nově vytvořený 

instrument, nazvaný Investiční prostředek (Investment Facility-IF) poskytuje rizikový kapitál a

63 Článek 55-57, část 4 Dohody z Cotonou, [cit. 2007-04-20]. Dostupný z :  http://www.acpsec.org/en/ 
conventions/cotonou/accordl.htm#PART%204:%20DEVELOPMENT%20FINANCE%20COOPERATION
64 Portál Evropské unie, Overview of the Agreement 2000. Bruxelles, [cit. 2007-04-05]. Dostupný z www: 
<http://ec.europa.eu/development/Geographical/Cotonou/Cotonou2000_en.cfm>
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finanční podporu soukromému sektoru v zemích ACP. Investiční prostředek funguje jako 

návratný fond a je  řízen Evropskou investiční bankou (EIB).65 Funguje- li projekt, na který byly 

poskytnuty finance z IF dobře a vede-li к výnosům, poskytnuté peníze se po čase vrací do IF. 

Jelikož se mají zdroje v IF obnovovat, z dlouhodobější perspektivy nebude potřeba doplňovat 

finanční prostředky z EDF. Nevratná finanční pomoc z 1. balíčkuje zaměřena na širokou škálu 

operací různého druhu, přičemž žádné prostředky nejsou blokovány pro specifický účel. To má 

zaručit dostatečnou flexibilitu a použití prostředků podle potřeb.66

Podle oficiálních stránek rozvojové pomoci EU počítá současný IX. EDF (období 2002- 

2007) s 13,5 mld. EUR. Z toho je  10 mld. EUR určeno na granty na dlouhodobý rozvoj, 2,2 mld. 

EUR vyhrazeny na IF (Investment Facility) a l,3mld. EUR na regionální rozvoj. Jednotlivé země 

si samy volí regiony, do kterých mají tyto finance plynout. Z celkové částky 13,5 mld. EUR však 

byla 1 mld. uvolněna až na základě výsledků spolupráce, tento princip je  jeden z nových principů 

spolupráce EU-ACP. EIB počítala nadále poskytovat vlastní zdroje ve výši l,7mld. EUR pro 

období 2000 až 2007.67 Dalších 9,9 mld. EUR byly к dispozici z nevyužitých zdrojů z předešlých 

Ed f  68 Xo v součtu činí přes 25 mld. EUR finančních prostředků pro země ACP na období 

(2000-2007). Dohoda z Cotonou ale zavedla významnou změnu v tom, že se prostředky EDF 

nebudou moci nadále neomezeně převádět do budoucnosti. Nejvíce prostředků IX. EDF směřuje 

na makroekonomickou politiku států a sociální služby (téměř 40 %), na dopravu je  vyčleněno

65 Evropská investiční banka (European Investment Bank) sídlí v Lucemburku a byla vytvořena v roce 1958 na 
základě Římských smluv, jako finanční instituce Evropského hospodářského společenství. Má formu akciové 
společnosti a jejími členy a zároveň akcionáři jsou členské státy EU. Jejím hlavním účelem je poskytování 
dlouhodobých půjček na kapitálové investice subjektům ze soukromého i veřejného sektoru, včetně bank. Půjčuje 
zpravidla na projekty, jejichž náklady přesahují 25 mil. EUR do výše 50% celkových nákladů na projekt.
66 Portál Evropské unie, Overview o f the Agreement 2000. Bruxelles, [cit. 2007-04-05]. Dostupný z www: 
<http://ec.europa.eu/development/Geographical/Cotonou/Cotonou2000_en.cfm>
67 Dohoda z Cotonou, Příloha č.l-Finanční protokol [cit. 2007-04-18]. Dostupný z www: 
<http://www.acpsec.org/en/conventions/cotonou/accordl.htm#PART%204:%20DEVELOPMENT%20FINANCE% 
20COOPERATION>
68 Portál Evropské unie, Overview of the Agreement 2000. Bruxelles, [cit. 2007-04-05]. Dostupný z www: 
<http://ec.europa.eu/development/Geographical/Cotonou/Cotonou2000_en.cfrn>
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33 %, na budování kapacit institucí přes 10 % a na potravinové zabezpečení 8 % prostředků. EDF 

má být revidován každých 51et, přičemž 9.EDF byl plánovaný výjimečně na dobu 7 let.69

Kritéria hodnotící potřeby a výkony jednotlivých zemí či regionů byla vyjednána mezi 

zeměmi ACP a EU a mají být posuzována společně. Výkon jednotlivých zemí je  posuzován 

podle kritérií, jako jsou uskutečnění institucionálních reforem, způsob využívání přírodních a

f  O r  r r 70průmyslových zdrojů nebo zmírnění a omezení chudoby.

Jednotlivé státy ACP jsou zodpovědné za definování cílů a priorit, na kterých jsou 

založeny indikační programy a za výběr, přípravu a implementaci projektů a programů. Společně 

s EU jsou státy ACP odpovědné za určování základních směrů rozvojové a finanční spolupráce, 

přijímání indikačních programů, zajišťování rovných podmínek pro účast ve veřejných soutěžích, 

sledování a hodnocení projektů a programů, stejně tak jako za jejich efektivní zajišťování a 

vykonávání. Samotná EU je  zodpovědná za rozhodnutí ve vztahu к projektům a programům.71

Podpora je  zacílena na oblast oddlužení, strukturálního přizpůsobení, sektorových politik, 

mikro-projektů, humanitární pomoci, technické pomoci, investic a rozvoje soukromého sektoru. 

Mechanismy SYSMIN a STABEX byly nahrazeny finanční podporou, která je  poskytována 

v případě, kdy příjmy z exportu poklesnou o více než 10% oproti průměrným příjmům 

z předchozího období (u nejméně rozvinutých zemí v případě poklesu o více než 2%). Tato 

finanční podpora je  hrazena z dlouhodobých investic, tedy z prvního balíčku. Modifikace 

systému souvisela s kritikou, že mechanismus STABEX fakticky odměňoval selhání a nevedl ke

r r • • 72zvyšování produktivity a efektivity.

69 JELÍNEK, Petr. Rozvojová politika evropského společenství, [cit. 2007-03-03]. Dostupný z 
<http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=rs&id=5>
70 Portál Evropské unie, Overview o f  the Agreement 200Ó. Bruxelles, [cit. 2007-04-05]. Dostupný z www: 
<http://ec.europa.eu/development/Geographical/Cotonou/Cotonou2000 en.cfm>
71 článek 57, část 4 Dohody z Cotonou, [cit. 2007-04-20].Dostupný z : http://www.acpsec.org/en/conventions/ 
cotonou/accord 1. htm#P ART%204: %20DEVELOPMENT%20FINANCE
72 JELINEK, Petr a kol.. Rozvojová politika evropské unie, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2003, str. 31.
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2.2.5.1 Strategie a programy rozvojové spolupráce- Indikativní program a regionální strategie 

pro Západní Afriku pro období 2002-2007

Dohoda z Cotonou celkově modifikovala celý cyklus projektů a programů rozvojové 

spolupráce. Jednotlivé země ve spolupráci s EU mají vypracovat strategie podpory (Country 

Support Strategy-CSS), ve kterých jsou stanoveny priority spolupráce. Tato strategie je  doplněna 

tzv. indikativním programem, který vychází ze stanovených priorit a je  připraven jednotlivými 

státy. Tento program má obsahovat sektory, na které se má spolupráce zaměřovat a nejvhodnější 

prostředky pro dosažení cílů. Program je  schválen po vzájemné dohodě a měl by obsahovat 

specifikované aktivity, časový harmonogram pro jejich realizaci, potřebnou výši prostředků a 

kritéria pro své vyhodnocení. Vyhodnocování má na starost Národní zmocněnec (zpravidla 

ministr financí dané země) a šéf Delegace Evropské komise. Rada ministrů by měla alespoň 

jednou ročně přezkoumat, zda jsou plněny jednotlivé cíle rozvojové finanční spolupráce a 

prověřit problémy vyplývající z implementace této spolupráce. К tomuto účelu byl zřízen Výbor 

pro rozvojovou finanční spolupráci, který se skládá ze zástupců zemí ACP a EU a má se 

scházet jednou za tři měsíce.73 Pravidelný a flexibilní mechanismus vyhodnocování by měl 

umožňovat nepřetržitou adaptaci jednotlivých národních strategií. Vedle národních strategií a 

programů jsou na stejném principu jako CSS, připravovány i regionální strategie podpory a 

regionální indikativní programy. Ty jsou však přezkoumávány pouze v půlce a na konci 

finančního protokolu.74 Státům nejméně rozvinutým, ostrovním, vnitrostátním nebo těm, které 

prožily přírodní katastrofu či válečný konflikt, je  díky jejich větší zranitelnosti zaručeno zvláštní

73 CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. C.H. Beck, Praha, 2003, str. 318. ISBN 80-7179- 
804-5.
74 JELÍNEK, Petr a kol.. Rozvojová politika evropské unie, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2003, str. 31
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zacházení a dodatečná pomoc. Zvláště velký důraz je  kladen na posílení regionální spolupráce, 

rozvoj dopravní a komunikační infrastruktury a zavedení potravinových strategiích.75

Součástí rozvojové finanční spolupráce je  samozřejmě i humanitární pomoc a pomoc 

v nouzi. Ty jsou ale zaměřeny pouze na výjimečné a krátkodobé situace, způsobené vážnými 

sociálními a ekonomickými problémy, plynoucími z přírodních katastrof či válek a jiných 

konfliktů. Tato pomoc je  financována z indikativních programů a z komunitámího rozpočtu. Je 

poskytována výhradně podle potřeb a zájmů obětí katastrof a ve shodě se zásadami 

mezinárodního humanitárního práva.76

V současné době vyjednává EU regionální indikativní programy a regionální strategie pro 

období 2008-2013 se šesti základními regionálními uskupeními: Západní Afrikou, Východní a 

jižní Afrikou, Střední Afrikou a SADC Group (South Africa Development Comunity Group) 

Karibikem a Pacifikem. Tato práce má dbát zvýšenou pozornost regionu Západní Afriky. Jelikož 

regionální indikativní program a regionální strategie pro období 2008-2013 ještě nejsou známy, 

můžeme hovořit zatím jen o indikativním programu a regionální strategii pro Západní 

Afriku pro období 2002-2007. Region Západní Afriky zahrnuje 15 států ECOWAS77 a 

Mauretánii. Z ekonomického a politického hlediska spolupráce zahrnuje velmi rozdílné země. 

Region zahrnuje dvě stěžejní regionální organizace již zmíněný ECOWAS a WAEMU,78které

část 5 Dohody z Cotonou [cit. 2007-04-20]. Dostupný z w w w : <http://www.acpsec.org/en/
conventions/cotonou/accordl.htm#PART%204:%20DEVELOPMENT%20FINANCE%20COOPERATION>
76 Portál Evropské unie, Cotonou Agreement. Bruxelles. [cit. 2007-04-05]. Dostupný z: 
<http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/rl 2101 .htm>
77 ECOWAS (fr. CEDEAO) -  Economic Community of West African States je  ekonomické společenství států 
Západní Afriky, které bylo založeno v roce 1975 patnácti západoafrickými státy. Jeho cílem je  prosazování 
ekonomické integrace v oblastech průmyslu, dopravy, telekomunikací, energetiky, přírodních zdrojů, obchodu, v 
finančních a měnových otázkách apod. V jeho rámci byl založen fond na financování rozvojových projektů, které 
jsou řízeny specializovanými komisemi pro obchod, průmysl, dopravu, sociální a kulturní spolupráci. Členské státy 
jsou: Benin, Burkina Faso, Kapverdy, Pobřeží Slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberie, Mali, 
Niger, Nigerie, Senegal, Sierra Leone a Togo, (www.rozvojovka.cz)
78 WAEMU (fr. UEMOA) -  West African Economic and Monetary Union je  ekonomická a měnová unie Západní 
Afriky (dříve známá jako West African Monetary Union -  Měnová unie Západní Afriky), která byla založena v roce 
1994 v reakci na devalvaci společné měny franku CFA.
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vyvinuly politické agendy za účelem boje proti chudobě. WAEMU seskupuje frankofonní země

r  r  r 79 • r  r • ř  r rz bývalé zóny CFA a její integrační proces je  už v pokročilém stádiu. S cílem podpořit rozvoj 

regionu a začlenit západoafrické ekonomiky do světové ekonomiky, se ECOWAS od roku 1999 

angažoval do ambiciózního projektu založeného na vytvoření celní unie, společného trhu a 

měnové unie. Nicméně tento proces je  bržděn slabostí institucionálních orgánů a neschopností 

států rozhodnutí realizovat v reálu. Oproti tomu má WAEMU pevnější institucionální strukturu, 

která již  umožnila vznik celní unie, společné obchodní politiky a značně pokročila v procesu 

vytvoření společného trhu. S cílem zefektivnění regionální integrace obě instituce úzce 

spolupracují i v rámci přenosu kompetencí.

Důležitý prvek spolupráce je  důraz na provedení a definování regionálních sektorových 

politik v duchu komplementarity a subsidiarity s národními programy. Zvláště velký důraz je  také 

kladen na politiky rybolovu, zdravotnictví a kultury. Politika společenství je  hlavně zaměřena na 

trvalý ekonomický a sociální rozvoj rozvojových zemí, obzvlášt těch nejvíce znevýhodněných. 

Hlavní cíle tedy jsou, stejně jako je  tomu u Dohody z Cotonou, boj proti chudobě a harmonické 

postupné začlenění rozvojových zemí do celosvětové ekonomiky. Západní Afrika měla pro 

období 2002-2007 к dispozici na rozvoj 235 miliónů EUR. Tato suma mohla být upravena během 

tohoto období. Měla sloužit к prohloubení ekonomické integrace, podpoře obchodu, sektorových 

politik a regionálních programů. Dvě revize byly předpokládané 2 a 4 roky od data podpisu 

dokumentu.80

79 CFA frank (francouzský: franc CFA) je  měna, kterou používá 12 bývalých francouzských afrických kolonií, ale 
také Guinea-Bissau (bývalá kolonie Portugalska) a Rovníková Guinea (bývalá španělská kolonie). Měna je  pevně 
navázána na euro v poměru 100 CFA franků = 0,152449 euro. Stabilitu eura to příliš neovlivňuje, protože HDP 
všech 14 států dohromady je nižší než HDP Slovenska. CFA původně znamenalo Colonies franpaises dAfrique 
(Francouzské kolonie v Africe), poté Communauté fran?aise dAfrique (Francouzské africké společenství)
80 Afrique de l'Ouest - Communauté européenne Document de stratégie de coopération régionale et Programme
indicatif régional pour la période 2002 - 2007. [staž. 2007-05-02]. Dostupný z www:
<http://ec.europa.eu/development/How/iqsg/docs/print/rlO_rsp_fr.pdf
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2.3 Institucionální struktura

Institucionální struktura v zásadě navazuje na institucionální strukturu z dob Lomé a do 

značné míry se podobá struktuře EU. Rada ministrů, Výbor velvyslanců a Společné parlamentní 

shromáždění nadále tvoří jádro institucionální struktury.

Vrcholným orgánem jsou „summity“ hlav států a vlád jednotlivých zemí ACP, které 

určují hlavní politickou orientaci.

Rada ministrů je  složena z členů Evropské komise, z členů Rady EU a ze členů vlád

' O  81 ' rstátů ACP. Je to společný orgán, který jedná jako instance s konečnou rozhodovací pravomocí v 

otázkách spolupráce. Rada se schází jednou do roka a kdykoli je  nezbytné z iniciativy jejího 

prezidenta. Schvaluje politické směrnice a rozhoduje o ustanoveních dohody zvláště s ohledem 

na rozvojové strategie ve specifických oblastech. Politický dialog se uskutečňuje v jejím rámci. 

Rada je zodpovědná za přizpůsobování jednotlivých součástí dohody nově vzniklým podmínkám. 

Je to tedy instituce, která má na starost flexibilitu daného systému. Úkony Rady mají formu 

rozhodnutí, rezolucí nebo doporučení. Obchodem se zabývá již  zmíněný Společný výbor ministrů 

pro obchod neboli Rada ministrů obchodu a jeho „operační skupina“. Ta je  zodpovědná za 

průběh, koordinaci a monitoring jednání týkající se obchodních otázek.82

Výbor velvyslanců je  pomocným orgánem, který jedná jménem Rady mezi 

ministerskými zasedáními. Je složen ze stálých zástupců každého členského státu EU, ze 

zástupců Evropské komise a z vedoucích misí jednotlivých zemí ACP v EU. Výbor pomáhá Radě 

ministrů při plnění jejich úkolů, vykonává její nařízení a sleduje implementaci dohody. Je

81 Rada zasedá v různých konfiguracích. Na nejvyšší úrovni je  to rada ministrů, potom jsou to skutečně ministři, 
nebo náměstci. Může ale taky zasedat na úrovni velvyslanců, nebo úředníků z ministerstev.
82 část 2 Dohody z Cotonou [cit. 2007-04-20]. Dostupný z www: <http://www.acpsec.org/en/conventions/ 
cotonou/accord 1. htm#P ART%204: %20DEVELOPMENT%20FINANCE%20COOPERATION>
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pověřen dohledem nad nově ustanoveným Centrem pro rozvoj podnikání a Centrem pro rozvoj

'  83zemědělství.

Společné parlamentní shromáždění je  diskusním fórem, který má poradní charakter. Je 

složen ze stejného počtu členů Evropského parlamentu a zástupců parlamentů zemí ACP. Schází 

se dvakrát ročně a zajišťuje pravidelný kontakt se zástupci ekonomických a sociálních partnerů z 

EU a zemí ACP s ostatními aktéry občanské společnosti. Na této úrovni dochází к přípravě 

nových iniciativ, které jsou zaměřené na posílení a zlepšení spolupráce. Shromáždění může také 

schválit rozhodnutí a předložit doporučení Radě ministrů.84

Administrativním orgánem ACP je  sekretariát se sídlem v Bruselu, vedený generálním 

tajemníkem jmenovaným Radou ministrů na čtyřleté období. V současné době tuto funkci zastává 

Sir John KAPUTIN z Papua Nové Guiney, zvolený v březnu 2005.85

Ze strany Evropské Komise je  oblast vnějších vztahů EU a rozvojové politiky rozdělena 

do portfolií několika komisařů a čtyřech generálních ředitelství (GŘ). Kompetence EK při řízení 

zahraniční pomoci a rozvojové politiky jsou dány zakládajícími smlouvami. Pro spolupráci zemí 

ACP a EU je  důležité GŘ pro rozvoj, které odpovídá za země ACP a zajišťuje humanitární 

pomoc (řízenou úřadem ECHO - European Office for Emergency Humanitarian Aid, Evropský 

úřad pro humanitární pomoc). V podstatě je  zodpovědné za celkovou koncepci rozvojové politiky 

EU vůči třetím zemím. Dále je  důležité GŘ pro obchod, které má na starosti dvoustranná i 

regionální obchodní jednání se zeměmi oblasti ACP, zeměmi Asie a Latinské Ameriky (oblast 

ALA) a Středomořím. GŘ pro vnější vztahy odpovídá za bilaterální vztahy ES/EU se všemi

83 JELINEK, Petr a kol.. Rozvojová politika evropské unie, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2003, str. 29.
84 část 2 Dohody z Cotonou [cit. 2007-04-20].Dostupný z w w w : <http://www.acpsec.org/en/conventions 
/cotonou/accordl .htm#PART%204:%20DEVELOPMENT%20FINANCE%20COOPERATION>
85 Oficiální stránky zemí ACP, ACP Secretariat, [cit. 2007-04-20]. Dostupný z www: <http://www.acpsec.org/ 
en/ acpsecretariat. htm>
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zeměmi světa, obecně má však nej větší odpovědnost za spolupráci se Středomořím, Asií, 

Latinskou Amerikou a Balkánem. Metodologickou a technickou podporou GŘ poskytuje od roku 

2001 nově zřízený orgán Úřad pro spolupráci- EuropeAid, který provádí finální kontrolu kvality, 

finančních návrhů a rozhodování. EuropeAid zodpovídá za všechny etapy realizace rozvojových 

programů a projektů ve všech regionech světa, vyjma kandidátů na vstup (tzv. project-cycle 

management). EuropeAid je  jeden administrativní orgán s vlastní strukturou. Ročně na podporu 

projektů rozvojové pomoci alokuje okolo 9 miliard EUR.86

2.4 Revize D ohody z C otonou 2005

Článek 95 dohody z Cotonou předpokládá každých pět let revizi neboli adaptaci

partnerské smlouvy. To se netýká obchodních a ekonomických opatření, které podléhají speciální

revizní proceduře. Jednání o revizi byla zahájena Radou ministrů ACP-EU v květnu 2004

v Gaborone a byla ukončena v únoru 2005. Cílem revize nebyla změna základního principu

smlouvy z Cotonou, nýbrž zvýšení efektivity a kvality současného partnerství. Proto byly

navržené dodatky omezeny na technické či minoritní úpravy s důrazem na zlepšení implementace

Smlouvy a koordinace s množstvím nedávno přijatých závazků EU. 23. února 2005 strany

dosáhly po deseti měsících jednání globální dohody na Konečné ministerské konferenci ACP-

EU. Jednotlivé vyjednané body dohody se týkají politické dimenze, rozvojových strategií,

Investičního prostředku a implementace a managementu procedur (řízení procesů). Co se týká

politického dialogu, 1. pilíře dohody z Cotonou, revizní smlouva má uvést v činnost některé

nedávné bezpečnostní závazky zavedené na mezinárodní úrovni, v rámci boje proti terorismu.

Dále zavádí více systematický a formální politický dialog, který má brát obzvlášť ohled na lidská

86 V. Břiza. Instituce Evropské unie a politika rozvojové pomoci. [cit. 2007-04-19]. Dostupný z: 
<http://www.integrace.cz/integrace/tisk.asp?id=840>
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práva, demokratické principy a vládu zákona. V praxi mají být do dialogu přizváni representanti 

uskupení ACP a Společného parlamentního shromáždění. Velký důraz je  kladen na efektivní 

dialog a výsledky. Cílem je  zvýšení akceschopnosti celého systému.87

V revidované smlouvě je  také nově klauzule o spolupráci v boji proti šíření zbraní 

hromadného ničení. Tato klauzule má status základního principu spolupráce. Můžeme zde také 

najít odkaz na multilaterální orgány zabývající se touto problematikou. Důraz je  kladen na 

spolupráci s Mezinárodním soudním dvorem. V oblasti rozvojových strategií se partnerské strany 

shodly na nových návrzích o vylepšení spolupráce.

V preambuli revidované smlouvy státy potvrzují své závazky v oblasti plnění 

Rozvojových cílů tisíciletí tzv. UN Millennium Development Goals, které jsou zmíněny již  ve 

smlouvě z roku 2000- boj proti chudobě, koordinace obchodní a rozvojové politiky, podpora 

makroekonomické politiky, zlepšení přístupu к sociálním službám a dopravě, bezpečnost 

potravin, rekonstrukce institucionální struktury rozvojových států, dosažení základního vzdělání, 

rovnost pohlaví, posílení pozice žen, omezení dětské úmrtnosti, zlepšení zdraví matek, boj proti 

HIV/AIDS, malárii a jiným  chorobám, zajištění dlouhodobě udržitelného životního prostředí a 

vytvoření globální rozvojové spolupráce. Nové návrhy o vylepšení spolupráce se týkají podpory 

nevládních aktérů, regionální spolupráce, mládeže, informačních a komunikačních technologií.88

V rámci zjednodušení, vyjasnění a harmonizace spolupráce navrhla EU na konečné 

ministerské konferenci ACP-EU řadu změn. Ty se týkaly větší flexibility v rámci přidělování 

zdrojů, finančního řízení v krizích a konfliktních situacích, reformulace role a zodpovědnosti 

projektových účastníků. Evropské země se zavázaly udržet pomoc zemím ACP alespoň na úrovni

87 Revision of the Agreement 2005. [cit. 2007-04-19]. Dostupný z www: <http://ec.europa.eu/development/
Geographical/Cotonou/Cotonou2005_en.cfm>
88 Tamtéž
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IX EDF, přičítaje efekty inflace.89 V prosinci 2005 schválila Evropská rada částku 22,682 mld. 

EUR pro X. EDF pro období 2008-2013. Pro zajímavost podíl České republiky má být 0,51%, 

což představuje 115,678 mil. EUR (cca 3,5 mld. Kč).90

Je možné konstatovat, že revize smlouvy z Cotonou nepřinesla žádné velké změny.

V podstatě jen potvrzuje priority a cíle dohody z Cotonou a zdůrazňuje určité body, které souvisí 

s problémy dnešní doby, jako je  boj proti terorismu či zákaz šíření zbraní hromadného ničení. 

Hlavní inovace směřují na zlepšení politického rámce rozvojové spolupráce a zlepšení spolupráce 

ve všech důležitých oblastech pro obchod, včetně nových témat jako jsou pracovní podmínky a 

vztah mezi životním prostředím a obchodem. V politické rovině se tato dohoda dotýká a 

konkretizuje otázky boje proti terorismu, šíření zbraní hromadného ničení a závazku EU a zemí 

ACP vůči Mezinárodnímu soudnímu dvoru, což jsou aktuální témata pro EU.91

Nej důležitější změny, které přinesly Dohoda z Cotonou a její revize můžeme shrnout 

následovně. Dohoda rozšiřuje politickou dimenzi vztahů; výslovně se zabývá korupcí; zapojuje 

občanskou společnost do politiky a reforem, které jsou podporovány EU; znovu zaměřuje 

rozvojové politiky na oblast strategií zaměřených na snižování chudoby; zakládá alokaci zdrojů 

nejen podle potřeb jednotlivých zemí, ale také podle dosažených výsledků; vytváří Investiční 

prostředek (IF), který podporuje rozvoj soukromého sektoru; racionalizuje nástroje spolupráce a 

zavádí nový systém rotačního programování tzv. rolling programming, který jednotlivým zemím

i EU umožňuje pravidelně upravovat program spolupráce; decentralizuje administrativu a 

v některých případech i finanční zodpovědnost za účelem zefektivnění spolupráce; vylepšuje

89 Tamtéž
90 Střednědobá strategie obchodně-ekonomických vztahů ČR se zeměmi ACP a závěry pro stanovení pozice ČR pro 
konečnou fázi jednání o uzavření Dohod o ekonomickém partnerství mezi EU a šesti regiony ACP, 3.2007, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha.
91 Revision o f  the Agreement 2005. [cit. 2007-04-19]. Dostupný z www: <http://ec.europa.eu/development/
Geographical/Cotonou/Cotonou2005 en.cfm>
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politický rámec pro obchod a investiční rozvoj; podporuje spolupráci ve všech oblastech, které

r r v • r V r 92jsou důležité pro obchod a zahrnuje nová témata jako jsou, pracovní zákony a životní prostředí.

2.5 Současné problém y spolupráce- K ritika dohody z Cotonou

Dohoda z Cotonou představuje pevný základ pro spolupráci mezi EU a zeměmi ACP v 

21. století. Nej markantnější změnou od předcházejících dohod z Lomé je  předpokládaná zásadní 

transformace obchodní spolupráce. Nicméně jednota uskupení ACP, je  částečně narušována v 

procesu vyjednávání jednotlivých dohod o ekonomickém partnerství. Posilování regionální 

integrace může být kdykoli narušeno snahou o diferenciaci v rámci dosažené úrovně rozvoje.

V regionálních uskupení můžeme najít, jak  nejméně rozvinuté státy, tak i státy rozvinutější. 

Otázkou zůstává, jak sladit zachování nerecipročních preferencí pro nejméně rozvinuté státy, 

s uzavíráním dohod o ekonomickém partnerství s celými regiony. Dalším problémem je  již  

zmíněná delimitace jednotlivých regionů spolupráce, kde se členství jednotlivých zemí často 

překrývá (např. Tanzanie je  členem EAC i SADC) nebo naopak některé státy ponechávají 

stranou.93

Země ACP dlouhodobě představují hlavní prioritu v zahraniční obchodní politice ES. 

Nicméně velká rozdílnost jednotlivých zemí ACP způsobila, že bylo velmi těžké najít jednotnou 

politiku, která by se dala aplikovat na ACP jako celek. To vedlo i к tomu, že dohody z Lomé 

nevedly к podstatnému zlepšení zemí ACP jako celku. Díky tomu, že země měly odlišné 

schopnosti využívat pomoc ze strany společenství a měly různé historické i geografické 

předpoklady, došlo naopak к prohloubení rozdílů mezi jednotlivými zeměmi. Samotná realita 

rozvojových zemí, jako je  nerozvinutost a v důsledku toho malá participace soukromého sektoru,

92 Tamtéž
93 JELÍNEK, Petr a kol.. Rozvojová politika evropské unie, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2003, str.32-33.
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slabé povědomí veřejnosti o aktivitách vlády a odtud plynoucí chybějící podpora reálné integrace, 

nedostatečné dlouhodobé strategické plánování, politická nestabilita zemí, zadluženost a další 

napovídá, že řešení situace, ve kterých se země nacházejí, není jednoduché.44

Dalším problémem je, že významná část celkového dovozu zboží a služeb z EU do ACP 

je součástí rozvojových projektů, které jsou osvobozené od daní a cel. To je  nespravedlivé vůči 

domácím výrobcům a oslabuje místní podnikavost. Navíc domácí veřejné rozpočty přicházejí o 

vysoké částky, které by mohly napomoci snížení chronických deficitů státních rozpočtů a 

zmobilizovat vlastní síly rozvojových zemí. Je jasné, že spolupráce ACP-EU se nevyhne dalšímu 

přehodnocení a přizpůsobení novým podmínkám.45

Velkým problémem spolupráce zemí ACP a EU je  nedostatek kvalifikovaných lidí, kteří 

by měli na starost zpracování a dohled nad jednotlivými projekty a strategiemi. Dohoda 

z Cotonou tuto problematiku řeší jen z části, zřízením studijních programů pro studenty ze zemí 

ACP. Bohužel dochází často к situacím, kdy studenti ze zemí ACP, kteří mají evropské vzdělání, 

v Evropě zůstávají. Tím je  cíl této spolupráce značně ohrožen. V této souvislosti se hovoří o 

odlivu mozků z Afriky.

Mnozí kritici EPA upozorňují na fakt, že reciproční liberalizace obchodu mezi bohatými 

rozvinutými státy a chudými rozvojovými státy, ke které má dojít, ohrožuje rozvoj a boj proti 

chudobě, hlavní cíle spolupráce vůbec. Jednotlivé státy se obávají, že jejich ekonomiky nebudou 

schopné unést tlak způsobený liberalizací předepsanou WTO a budou tak odsouzeny ještě к větší 

marginalizaci, než je  tomu dnes. Už jen finanční ztráta, kterou země utrpí díky zrušení dovozních

94
Justice C. Neobije, The Emerging Trade Regime Under the Cotonou Partnership Agreement: Its Human Rights 

Implications, Journal o f World Trade 40(2). 2006. str. 291-314.
95 CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. C.H. Beck, Praha , 2003, str. 331. ISBN 80-7179- 
804-5.
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cel,96 které mají státy lehce pod kontrolou na rozdíl od jiných daní,97 bude pro státy velmi 

citelná. Navíc mají mít EPAs podle kritiků negativní vliv na dodržování lidských práv, zvláště u 

nejvíce znevýhodněných částí populace žijících v chudobě, jako jsou ženy a děti. Přesto EU trvá 

na tom, že EPA jsou jedinou cestou, jak dosáhnout kompatibility s WTO a jak nejen stimulovat 

rozvoj ekonomiky, ale také přizpůsobit podmínky stupni rozvoje jednotlivých zemí. Zastánci 

EPAs dále tvrdí, že tyto povedou к ekonomickému růstu, který je  tolik potřebný к vymýcení 

chudoby.98

Podle některých kritiků dohoda z Cotonou se odklání od filosofie z Lomé hlavně tím, že 

cílem již není rozvoj jako takový, ale hlavní prioritou je  jen zapojení zemí do světového 

hospodářství. Kritici si kladou otázku, zda omezení chudoby a udržitelný rozvoj je  uskutečnitelný 

v rámci této priority a v rámci nového obchodního režimu. Otázkou tedy je, jak vyřešit propojení 

udržitelného rozvoje a snížení chudoby s cílem dostát kompatibility s WTO.99

V momentě, kdy EPAs vejdou v platnost, všechny země ACP budou nuceny naplno 

otevřít své trhy produktům EU, na úkor produktů svých. Přestože v dohodě z Cotonou stojí, že 

EPAs budou vyjednávány pouze zeměmi, které se považují toho schopné, probíhají současně 

jednání s regiony, které jsou složené z LDCs i non-LDCs. EU se zavázala LDCs, které odmítnou 

jednání EPA podpořit a prozkoumat veškeré možné alternativy, za účelem zavést pro ně režim 

slučitelný s jejich pozicí a s pravidly WTO. Zdá se, že dnešní jednání tento fakt ignorují. To by 

mohlo mít vážné následky na regionální integraci. Pokud se velká část zemí jednoho regionu 

rozhodne, že nejsou schopné účastnit se EPA, a druhá část bude spadat pod EPA, může dojít 

к velkým tlakům. Pokud EPA nebudou brát v potaz rozvojové potřeby, opozice vůči obchodnímu

96 u některých států dosahuje až 1/3 národního důchodu.
97 mnoho činností probíhá v zemích ACP na základě neformální ekonomiky, která je jen těžko zdanitelná.
98 Justice C. Neobije. The Emerging Trade Regime Under the Cotonou Partnership Agreement: Its Human Rights 
Implications, Journal of World Trade 40(2). 2006. str. 291-314.
99 Tamtéž
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partnerství bude nadále trvat a případně povede i к typu demonstracím, které doprovázely 

jednání WTO např. v Seattlu v roce 1999.100

Podle analýz zpracovaných OSN největší a nejdražší překážkou obchodního systému je 

zemědělství. Zemědělci z bohatých zemí dostávají podpory přesahující 250 mld. USD a tím 

zvyšují ceny o 1/3 nad rámec ceny světové. EU je  největším ochráncem zemědělství na světě. 

Africké vývozy byly a jsou hendikepované obchodními politikami industrializovaných zemí, jako 

jsou vysoké celní tarify a zemědělský protekcionismus. Jelikož místní produkce je  dražší, africké 

země ani nemohou konkurovat levnějšímu importu z EU. Vznik potravinových přebytků v EU 

vyvolal potravinovou pomoc a prodej potravin do rozvojových zemí za dotované ceny. To má 

ovšem velmi negativní vliv na zemědělství v rozvojových zemích. EU podporuje projekt ochrany 

práva na jídlo, které má zajistit každému právo nemít hlad. Je však jasné, že rozpor mezi 

partikulárními zájmy EU v rámci zemědělské politiky a cíly rozvojové politiky bude obtížné 

potlačit.101

Je jasné, že EU bude nadále podporovat země ACP za účelem jejich většího zapojení do 

světového hospodářství. Zemím ACP je  však třeba poskytnout dostatečný čas, aby mohly dostát 

svým závazkům podle EPAs.

100 Tamtéž
101 Tamtéž
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3. Strategie EU vůči Africe

Vztah Evropy a Afriky je  hluboce zakořeněn v minulosti a postupně přerostl v pevné 

partnerství. Díky ambivalentní roli, kterou Evropa v Africe v době kolonizace hrála, by se dalo 

říct, že má dnes EU vůči africkým státům zvláštní morální zodpovědnost. EU je  dnes právem 

největším poskytovatelem pomoci v Africe a současně je  také jejím  největším obchodním a 

ekonomickým partnerem.102

3.1 E u ro a fric k ý  d ia log

Za účelem podpory Africké integrace a rozvoje, africké státy založily množství 

kontinentálních a regionálních ekonomických orgánů a programů, jako jsou Africká unie (AU), 

NEPAD, Ekonomické společenství států Západní Afriky (ECOWAS), Africká Banka pro rozvoj 

(African Development Bank Group- ADB)103 a mnoho dalších. Obzvlášť významné bylo 

založení AU, která se měla stát hlavní silou v Africe. AU vznikla na základě inspirace 

z integračního procesu EU, která si od jejího vzniku mnohé, zatím mamě, slibovala.

Existují dva hlavní důvody, proč africké státy sledovaly a sledují integrační cíle. Díky 

koloniální fragmentaci,104 která celou Afriku rozdělila na státy, které měly jen minimální 

ekonomický potenciál, se regionální a pan-Africká integrace stala základem africké rozvojové 

strategie již od doby nezávislosti. Také díky malé velikosti většiny afrických ekonomik a jejich

102 EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development, Brussels,
12.10.2005.[cit. 2007-04-25]. Dostupný z<www: http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the-eu- 
africa-consultation/>
103 ADB- African Development Bank Group je regionální multilaterální rozvojová banka, založená v roce 1964, 
jejímž cílem je podpora ekonomického a sociálního rozvoje členských zemí.
104 Vytvoření hranic na Africkém kontinentě ve většině případů nemělo žádné etnické, kulturní ani jazykové 
podklady. Jednotlivá etnika tak byla rozdělena do více států a naopak odjakživa soupeřící etnika se ocitly ve stejném 
státu, tak jako tomu je například v Rwandě. To v dnešní době ve značné míře brání rozvojovým cílům.
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sklonu к závislosti jen na několika málo surovinách, regionální integrace mezi těmito skupinami 

států může poskytnout vícestranné prospěšné rozvojové zisky.105

Vztahy mezi EU a Afrikou tradičně probíhaly v rámci dvou regionálních uskupení: 

africkými státy, které jsou členy ACP a africkými středomořskými státy. Nicméně na začátku 

nového tisíciletí EU zahájila s Afrikou nový dialog. Jeho cílem bylo vytvoření strategického 

partnerství s celým kontinentem, které by posílilo již  existující vazby a které by bylo založené na 

společných hodnotách a cílech. Ty můžeme najít již  v zakládající smlouvě ES, v dohodě 

z Cotonou, v Barcelonském procesu,106 stejně jako v zakládající smlouvě Africké unie107 z roku 

2002 a v manifestu Nového Partnerství pro Africký Rozvoj (New Partnership for Africa's 

Development- NEPAD),108 vydaný v roce 2001. První summit mezi EU a Afrikou se konal 

v dubnu 2000 v Káhiře. Byl schválen Akční plán, který vytyčuje 5 hlavních oblastí zájmu 

podobných jako ve smlouvě z Cotonou: ekonomické záležitosti; integrace Afriky do světové 

ekonomiky; respekt a ochrana lidských práv, demokratických principů a institucí, vláda zákona a 

dobrá vláda; prevence konfliktů a budování míru; boj proti chudobě. Ty byly dále specifikovány 

a rozšířeny o boj s přenosnými chorobami typu HIV/AIDS, zachování životního prostředí, 

potravinové zabezpečení, regionální integrace a spolupráce, problematiku zadlužení a o navrácení 

ilegálně vyvezených kulturních statků zpět do Afriky. Od summitu v Káhiře došlo к začlenění

105 Justice C. Neobije, The Emerging Trade Regime Under the Cotonou Partnership Agreement: Its Human Rights 
Implications, Journal of World Trade 40(2). 2006. str. 291-314.

EU udržuje též intenzivní spolupráci se zeměmi Severní Afriky a Blízkého Východu, přičemž se zaměřuje na 
oblast obchodu, bezpečnosti a s výjimkou nejrozvinutějších států regionu i na oblast rozvojové spolupráce. 
O základním směřování euro-středomořské spolupráce rozhodují konference na nejvyšší úrovni, které se konají 
zpravidla každé dva roky a z nichž první se uskutečnila v roce 1995 v Barceloně (proto tzv. barcelonský 
proces).(www.rozvojovka.cz)
107 Africká unie (AU) započala svou činnost v červenci 2002 na summitu v jihoafrickém Durbanu. Nová celoafrická 
organizace tak nahradila skoro 40 let starou Organizaci africké jednoty (OAU), založenou v roce 1963. Současná AU 
má 53 členů a je zatím největším projektem africké integrace. Hlavním cílem je  zajistit prosperitu africkému 
kontinentu a šíření demokracie, dobré vlády a respektu lidských práv.
108 NEPAD je hospodářským programem rozvoje afrického světadílu pod záštitou Africké unie. Byl přijat na 
zasedání Shromáždění hlav států v Lusace v červenci 2001. Hlavním cílem NEPADu je zvýšení přílivu zahraničních 
investic v návaznosti na zlepšení hospodářské a politické situace v zemích Afriky. Mezi širší cíle partnerství patří 
omezení chudoby, zapojení Afriky do světového obchodu, podpora trvale udržitelného hospodářského růstu aj.
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dalších důležitých témat do agendy Akčního plánu, jako jsou vznik Africké unie a NEPADu, či 

boj proti terorismu. Obě strany se pravidelně scházejí, aby sledovaly dodržování Akčního plánu. 

Hlavní mechanismy jsou summity hlav států a vlád, jednání regionálních skupin a jednání na 

úrovni ministrů, které se konají mezi jednotlivými summity.109

3.2 EU a Afrika: na cestě ke strategickému partnerství

V roce 2005 se spolupráce posunula na další stupeň. Na základě návrhu Evropské Komise 

z října 2005 schválily v prosinci stejného roku hlavy států a vlád zemí EU novou strategii pro 

Afriku s názvem EU a A frika: na cestě ke strategickém u partnerstv í (The EU and Africa: 

Towards a Strategie Partnership"). Tato ambiciózní Strategie je  považována za začátek nové éry a 

nového partnerství v euro-afrických vztazích. Cílem této Strategie je  vytvořit komplexní, ucelený 

a dlouhodobý rámec pro vztahy s africkým kontinentem. Toto partnerství je  poprvé zaměřeno na 

celou Afriku a nikoli na jednotlivé regiony nebo státy. Spolupráce má být zavedena na všech 

úrovních: od pan-Afrických institucí jako je  Africká unie, přes regionální organizace a jednotlivé 

státy. Strategie je  založena na rozšířených konzultacích s Africkou Unií a s Africkými 

regionálními ekonomickými společenstvími (Africa’s Regional Economic Communities- 

REC).110 Důležitým cílem politického dialogu v rámci Strategie je  plné využití potenciálu a 

vytvoření spojení mezi již  existujícími dohodami a organizacemi jako jsou: dohoda z Cotonou, 

Euro-středomořské partnerství (Euro-Mediterranean Partnership), Dohoda o obchodu, rozvoji a

109 Portál Evropské unie, EU-Africa partnership, Bruxelles. [cit. 2007-04-30]. Dostupný z:
<http://europa.eu/scadpl us/leg/ en/lvb/rl 2106.htm>
110 Afrika je  rozdělena na 14 regionálních ekonomických společenství. Členství zemí v těchto uskupeních je 
překrývající. Toto rozdělení má vést к zlepšení Africké regionální integrace а к vytvoření efektivního Afrického 
ekonomického společenství.
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spolupráci s Jižní Afrikou (Trade, Development and Cooperation Agreement with South Africa- 

TDCA)111 a Evropská politika sousedství.112

Hlavní cíle Strategie jsou podpořit Africké státy v jejich snaze dosáhnout Rozvojových 

cílů tisíciletí UN M illennium Development Goals (M DG s)113 do roku 2015, zefektivnit 

partnerství, omezit chudobu a dostat Afriku na cestu udržitelného rozvoje. Přestože Afrika 

dosáhla pokroku, jak  v oblasti ekonomiky, tak v oblasti vlády,114 její cesta к udržitelnému rozvoji 

bude dlouhá. Pokud se podíváme na čísla, 40% Afričanů stále žijí za méně než dolar na den, 3 ze 

4 lidí, kteří zemřou na AIDS jsou Afričané a 1 Afričan z 5 žije v zemi postižené válkou nebo 

násilným konfliktem. Pokud pohlédneme na příjem na hlavu, 18 z 20 nejchudších zemí na světě 

jsou africké. Afrika je  také jediná část rozvojového světa, kde průměrná délka života již 30 let 

neustále klesá. Je tedy jasné, že bez dodatečné finanční a politické pomoci, Afrika nebude 

schopna dostát Rozvojovým cílům tisíciletí do roka 2015, ale ani do roku 2050.115

3.2.1 R ůznorodost Afriky

Afrika má mnoho tváří. Ty Evropa ne vždy brala v potaz, nebo lépe řečeno nechtěla brát 

v potaz. Afrika to jsou různé historické zkušenosti, různé politické režimy a různé kulturní,

111 Trade Development and Cooperation Agreement je  bilaterální smlouva o obchodě a rozvojové pomoci 
podepsaná v roce 1999 mezi státy EU a Jižní Afrikou. Vztahy s Jižní Afrikou bylo nutné upravit mimo uskupení 
ACP, díky její větší konkurenceschopnosti.
112 EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development, Brussels,
12.10.2005.[cit. 2007-04-25]. Dostupný z http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the-eu-africa- 
consultation
113 Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals— MDGs) jsou programem snížení chudoby, který byl 
sestaven ze závazků přijatých na mezinárodních konferencích a summitech během devadesátých let. Na Summitu 
tisíciletí v záři 2000 v New Yorku 147 hlav států a vlád přijalo— a všech 191 členských států se do roku 2015 
zavázalo splnit Miléniovou deklaraci, která vytyčuje konkrétní cíle v oblasti rozvoje a odstraňování chudoby. Jejich 
dosažení představuje základní krok к podpoře lidské důstojnosti a rovnoprávnosti, к dosažení míru, demokracie
a ekologické udržitelnosti.(www.rozvojovka.cz)
114 Podle údajů uvedených ve Strategii pro Afriku ve více než 2/3 zemí sub-saharské Afriky v posledních pěti letech 
proběhly pluralitní volby. To ale samo o sobě ještě nehovoří o kvalitě vzešlé vlády.

EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development, Brussels,
12.10.2005.[cit. 2007-04-25]. Dostupný z www: <http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the-eu- 
africa-consultation/>

47

http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the-eu-africa-
http://www.rozvojovka.cz
http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the-eu-%e2%80%a8africa-consultation/
http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the-eu-%e2%80%a8africa-consultation/


náboženské, ekonomické a geografické podmínky. Některé země, jako je  Ghana, Pobřeží 

Slonoviny nebo Botswana, zažily nebo zažívají dlouhá období míru, bezpečí a ekonomické a 

politické stability. Velké státy, jako jsou Nigérie či JAR, často slouží jako vzor a hnací motor pro 

celé regiony. Díky velikosti jejich ekonomik a závazku, který mají v rámci regionálních 

uskupení, hrají tyto státy centrální roli v ekonomickém rozvoji a stabilitě Afriky. Na druhé straně 

jsou státy a oblasti, jako je  údolí řeky M ano,116 které v regionu působí spíše jako zdroj nestability. 

Státy jako Sierra Leone, Libérie či Guinea i přes své značné přírodní bohatství prožívají 

dlouhodobé konflikty a vážné humanitární krize. Se zeměmi, které prožívají konflikt, bychom 

mohly pokračovat ve dlouhém výčtu, jelikož je  jich mnohem více, než těch prožívajících stabilitu 

a mír. Alespoň zmíním stále trvající konflikt v Darfúru, v Sudánu nebo značně nestálou situace 

v Demokratické republice Kongo.117

Zmíněná nestabilita zemí souvisí se vzestupem mezinárodního organizovaného zločinu. 

Ten způsobuje vzrůst nezákonného obchodování se zbraněmi, obchodování s drogami a s lidmi, 

či pašování přírodního bohatství. To vše ohrožuje a podkopává snahy vedoucí к míru, stabilitě a 

ekonomickému rozvoji.

Řada afrických zemí má velké přírodní bohatství,118 které samozřejmě může vést ke 

skutečnému udržitelnému rozvoji, ale není jeho zárukou. Naopak pravdou je, že přírodní 

bohatství se může stát i generátorem konfliktů, jako je  tomu například v Sierra Leone. Příklad 

Rovníkové Guiney nebo Botswany však dokazuje, že vhodná politika a vůle politických lídrů 

můžou vést к značnému ekonomickému růstu a rozvoji. Co se týká zemědělství řada afrických 

zemí je závislá na vývozu jen několika málo položek. To je  činí velmi zranitelnými vůči

116 Státy, které leží v údolí řeky Mano, jsou Sierra Leone, Libérie a Guinea. Tato oblast je známá pro těžbu diamantů 
a v 90. letech byla obětí série velmi násilných konfliktů.
117 EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development, Brussels,
12.10.2005.[cit. 2007-04-30]. Dostupný zwww: <http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the-eu- 
africa-consul tation/>
118 viz. Příloha č. 4. Mapa HDP a přírodních zdrojů v Africe.
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dlouhodobým cenovým výkyvům. Cílem Strategie tedy mimo jiné je  zpestření a rozšíření škály 

produktů, které africké země mohou vyvážet.119

Jak je  známo existuje velmi těsný vztah mezi stabilitou a výkonem vlády a investičním 

prostředím. Nejhlavnější prioritou a cílem Strategie pro Afriku je  vytvořit prostředí atraktivní pro 

zahraniční investice. Toho se dá docílit pouze, pokud země budou mít stabilní vládu, zaručí 

transparentnost investic, budou schopny vést dialog s mezinárodní obchodní komunitou a budou 

součástí fungujících regionálních uskupení. V poslední době se na mezinárodní scéně objevila 

řada nových zemí jako jsou Brazílie, Indie, Japonsko nebo Čína, které láká ekonomický potenciál 

Afriky a mají zájem z různých důvodů investovat v afrických zemích. Trhy těchto zemí se také 

stávají novým odbytištěm afrického zboží, což velmi napomáhá africké ekonomice. Z toho se dá 

usoudit, že se investiční prostředí v Africe pomalu vylepšuje.120

V afrických regionech je  obzvláště důležité, aby propojení jednotlivých zemí i regionů 

umožnilo lidem jednodušší přístup к trhu a tím i snížilo obchodní náklady. Proces vytváření 

funkčních regionálních integrací má za cíl posílit pozice Afriky v mezinárodním ekonomice a je 

také důležitou složkou pro vytváření atraktivního investičního prostředí.121

Stejně jako tomu je  u stability a mim a u obchodu a růstu, oblast lidského rozvoje 

představuje v Africe velmi pestrý obraz. Zatímco některé africké země zaznamenaly výrazný 

ekonomický růst, vysoce nerovná distribuce příjmů často brání tomu, aby tento růst měl pozitivní 

dopad na stupeň chudoby. To je  případ Sierra Leone, Namibie nebo Lesotha. Nemůžeme tedy

119 EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development, Brussels,
12.10.2005.[cit. 2007-04-25]. Dostupný z www: <http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the-eu- 
africa-consultation/>
120 Tamtéž.
121 Tamtéž
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říct, že je  přímý vztah mezi prosperitou dané země a jejím  výkonem z hlediska udržitelného 

rozvoje, přiměřených podmínek pro práci nebo snížení chudoby.122

Další důležitým faktorem a výzvou, která může podpořit boj s chudobou a sociální rozvoj, 

je  tvorba pracovních míst. Situace v oblasti zaměstnanost je  stále velmi znepokojující ve většině 

státech Afriky. Obzvláště ženy a etnické menšiny čelí nepřiměřeným komplikacím a bariérám na 

pracovním trhu. To samozřejmě souvisí s mírou gramotnosti. Ačkoli byl zaznamenán v některých 

zemích, jako je  Burkina Faso nebo Eritrea pokrok v základním vzděláním, střední a vyšší 

vzdělání jsou v kritickém stavu. Obzvlášť děvčata, postižené děti, sirotci a venkovské děti 

zůstávají velmi marginalizované. Navíc dětská práce zůstává velmi častým fenoménem 

v afrických zemí a tvoří značnou část příjmů mnohých rodin.123

Životní podmínky jsou přímo závislé na podmínkách zdravotních a hygienických. Virus 

HIV/AIDS je  velkým břemenem pro řadu afrických států.124 Míra nakaženosti virem kolísá od 

1% v Senegalu nebo Mauretánii, až к 25% ve Svazijsku a Botswaně, kde se průměrná délka 

života stále značně snižuje. Paradoxem je, že i přes řadu nemocí, které kontinent zužují, zažívá 

Afrika díky vysoké porodnosti značný demografický růst.125

Také z hlediska životního prostředí je  africký kontinent značně rozmanitý. Je velmi 

pravděpodobné, že změna klimatu, kterou můžeme dnes pozorovat, způsobí ještě větší škody na 

životním prostředí v budoucnosti. Střídá se sucho s povodněmi, pastviny ustupují pouštím, deštný 

prales a lesy pastvinám. Desertifikace se týká 46% území. Značná část kontinentu trpí 

nedostatkem vody. Biodiverzita je  všemi těmito procesy v ohrožení. Změna klimatu není jen

‘ Tamtéž
123 Tamtéž
124 viz. Příloha č. 5- Mapa rozšíření HIV/AIDS a míry gramotnosti v Africe.
125 EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development, Brussels,
12.10.2005.[cit. 2007-04-25]. Dostupný z www: <http://europafrica.org/2007/01/01/key-docunients-for-the-eu- 
africa-consultation/>
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africkým problémem, týká se celého světa. Pro Afriku je  ale obzvlášť nebezpečným, díky její 

neschopnosti reagovat v krizových momentech a díky nedostatku finančních prostředků.126

3.2.2 Principy vztahů EU s Afrikou

Za poslední desetiletí můžeme sledovat nárůst počtu dohod o spolupráci mezi Africkými 

státy a EU. Jak již bylo řečeno, Strategie pro Afriku je  první dokument, který zahrnuje celou 

Afriku. Jak první dohoda z Lomé, tak i její následovnice Dohoda z Cotonou, jsou založeny na 

spolupráci s africkými zeměmi v rámci již tolikrát zmíněného uskupení ACP, do kterého ovšem 

nespadají státy severní Afriky. Ty mají podepsanou svou vlastní dohodu v rámci Euro- 

středomořského Partnerství (Euro-Mediterranean Partnership).127

Strategie pro Afriku předpokládá tři principy, na kterých má být spolupráce založena. 

Těmi jsou: rovnost, partnerstv í a vlastnictví. Rovnost znamená vzájemné uznání a respekt 

vlastních institucí a vzájemná definice společných zájmů. Základem má být stabilní politický 

dialog mezi dvěma rovnocennými partnery, který má za cíl posílení kapacit, podporu osvojení a 

vylepšení správy věcí veřejných v Africe. Partnerství má zajistit vytvoření spojení založené na 

politické a obchodní spolupráci. Vypracování jednotlivých projektů, strategií a rozvojových 

politik mají na starost samotné země a organizace, kteiých se to týká. Projekty mají být časově 

omezené a mají obsahovat přesné rozdělení odpovědnosti mezi jednotlivé aktéry. Pro jednotlivé 

státy to tedy znamená větší míru zodpovědnosti v celém procesu spolupráce.128

126 Portál Evropské unie, EU Strategy for Africa, Bruxelles, [cit. 2007-04-30]. Dostupný z www: 
<http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/rl2540.htm>
127 viz. barcelonský proces
128 Portál Evropské unie, EU Strategy for Africa, Bruxelles, [cit. 2007-04-25]. Dostupný z www: 
<http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/rl2540.htm>
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EU má s Afrikou spolupracovat na principu subsid iarity129 na třech úrovních: národní, 

regionální a kontinentální. Spolupráce má povznést vnitroafrickou solidaritu mezi těmito třemi 

stupni a podnítit dialog s africkým kontinentem na nejvyšším politickém stupni.

3.2.3 Prostředky a cíle

Jak už bylo zmíněno, každý africký stát je  jedinečný a potřeboval by vlastní plán aby 

dosáhl MDG. Přesto v celé Africe můžeme najít mnoho společných bodů. Jedním ze styčných 

bodů jsou války a násilné konflikty,130 které za desetiletí zničily miliony lidských životů a 

desítky let ekonomického rozvoje. Proto chce EU zvýšit své snahy v oblasti podpory míru a 

bezpečnosti na všech stupních konfliktního cyklu. Tato podpora má nemalé pole působnosti, 

v rozsahu od pomoci v Afrických mírových operacích po komplexní přístup к prevenci konfliktů, 

který bere v úvahu hlavní příčiny násilných konfliktů, jako jsou: chudoba, slabá vláda, 

porušování lidských práv, nerovnost mezi pohlavími, nerovnoměrná distribuce a přístup к půdě a 

к přírodním zdrojům atd. Tyto akce samozřejmě zahrnují spolupráci v oblasti boje proti terorismu 

a šíření zbraní hromadného ničení. Dalším cílem je  podpora regionálních a národních strategií 

pro odzbrojení, demobilizaci a reintegraci bývalých bojovníků (včetně dětských vojáků) za 

účelem stabilizace post-konfliktních situací. EU sponzoruje tzv. Africa Peace Facility, což je  

hlavní zdroj pro financování mírových operací podniknutých Africkou unií.131

I přes řadu dosažených výsledků, má Afrika před sebou ještě mnoho překážek, zejména 

při naplňování základních lidských práv. Prioritou Strategie je  tedy podpora rozvoje a 

demokracie. Je jasné, že demokracie nemůže být nikde vnucena či implementována.

129 Subsidiarita v politice je  princip, podle něhož rozhodnutí a zodpovědnost musí být na tom stupni politického 
systému, který je  nejbližší občanům, a který je  schopen nej efektivnějšího řešení situace.
130 Viz. Příloha č.3- Mapa konfliktů a státní fragility v Africe (2000-2005).
131 EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development, Brussels,
12.10.2005.[cit. 2007-04-25]. Dostupný z www: <http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the-eu- 
africa-consultation/>
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Demokratizace je  dlouhosáhlý proces a je  spjat s mnohými faktory. EU má proto za cíl

podporovat Africké státy v budování efektivních a důvěryhodných státních institucí, které mají

urychlit demokratizaci. Dále za cílem propagace demokracie a rozvoje chce podporovat lokální

kapacity a decentralizační proces. Vytvořením EU-Africa Forum  on hum an rights chce EU

posílit respekt к lidským právům a demokracii. Dalšími prioritami jsou stejně jako v dohodě

z Cotonou: rovnost pohlaví, podpora gramotnosti nebo boj s virem HIV. EU se zasazuje o to, aby

Africké státy podepsaly a zavedly hlavní mezinárodní nástroje na prevenci proti zločinu, jako

jsou Výbor proti mezinárodnímu organizovanému zločinu při OSN (UN Convention against

Transnational Organised Crime) a jeho protokoly a Výbor proti Korupci při OSN (UN

• 1Convention against Corruption).

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, význam afrických států ve světové 

globalizované ekonomice, i přes určité zlepšení v ekonomické oblasti, je  marginální. Podíl Afriky 

na světovém obchodě jsou pouhá 2%. Navíc tento nízký podíl je  výsledkem vývozu jen několika 

málo produktů. To činí africké ekonomiky ještě zranitelnější. Aby se mohla globalizace stát 

pozitivní silou pro africký rozvoj, musí dojít к dostatečně rychlému, širokému a dlouhodobě 

udržitelnému ekonomickému růstu. Jen tak může dojít к efektivnímu snížení chudoby. Prioritou 

tedy je podpora makroekonomické stability a vytvoření integrovaných regionálních trhů. Tyto 

priority jsou základem, již zmíněných právě vyjednávaných EPAs. Výsledky jednání jsou tedy 

rozhodující pro dosažení těchto cílů, alespoň co se týče regionů, se kterými jsou EPAs

r f  1 3 3vyjednávány.

Za účelem podpory soukromého sektoru bylo od října 2006 zavedeno tzv. Euro-A frican 

Business Forum . Jeho hlavním cílem je  vytvořit akční plán na podporu soukromého sektoru,

132 Tamtéž.
133 Tamtéž
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podporu investic, průmyslu a vytváření pracovních míst. Dále je  věnována pozornost zemědělství 

a udržitelnému výlovu ryb, za účelem zajištění potravinového zabezpečení.

Obyvatelé afrických zemí mají často omezený přístup к dopravě a infrastruktuře, 

komunikačním službám, vodě, zdravotním a hygienickým zařízení nebo elektřině. To značně 

omezuje ekonomický růst. Hlavní projekty by tedy měly podporovat regionální, kontinentální a 

obchodní propojenost. Evropská Komise proto nabídla zavedení euro-afrického partnerstv í pro 

in fras truk tu ru  (EU-Africa Partnership for Infrastructure), které má přispět к zlepšení 

dopravních, energetických, vodních a komunikačních sítí na africkém kontinentě. To umožní 

větší propojenost na kontinentálním stupni a podpoří regionální integraci. Jednotlivé dopravní 

politiky mají být sladěny pomocí podpory Sub-Saharan A frica T ran sp o rt Program m e, který 

zjednodušuje harmonizaci udržitelných dopravních politik mezi regiony. Dále došlo к vytvoření 

nových orgánů: Fóra Afrických ministrů energetiky (Forum of Energy Ministers in Africa- 

FEMA) a Africké Ministerské Rady pro vodu (African Ministerial Council on Water- AMCOW). 

Ti mají na starost vývoj regionální a přeshraniční energetické infrastruktury a rozvoj vodních

. -o 1 3 4zdrojů.

Pokud chceme změnit dnešní situaci, kdy 40% Afričanů žije za méně než jeden dolar 

denně a jen 6 z 10 dětí navštěvuje základní školu, musí se EU více zabývat sociální politikou. To 

by mělo zaručit nej chudším lidem z Afriky přístup к základním sociálním službám, zdravotnictví 

a vzdělání a to nejen základnímu (MDGs 1-6). Na stejném principu jako je  program Erasmus, byl

134 Portál Evropské unie, EU Strategy for Africa, Bruxelles, [cit. 2007-05-02]. Dostupný z www: 
<http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/rl2540.htm>
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vytvořen tzv. N yerere program . Ten organizuje studentské výměny, za účelem podpory vyšších 

stupňů vzdělání a má za cíl zaručit propojenost ve vzdělání mezi Evropou a Afrikou.135

EU také poskytuje finanční zdroje Globálnímu Fondu na boj s AIDS, tuberkulózou a 

malárií. Dále podporuje vývin nových léků a vakcín proti nakažlivým nemocem, za účelem 

zlepšení zdravotní situace v afrických zemích.

Je známo, že v oblasti životního prostředí na tom Afrika není nejlépe. Na kontinentu se 

vyskytují problémy jako nedostatek vody, desertifíkace či změna klimatu. Jelikož jsou Afričané 

zvyklí spoléhat se na přírodní zdroje pro jejich obživu zvláště v obdobích krize, hladomorů, 

konfliktů či přírodních katastrof, je  nutné na zachování životního prostředí vyhradit další 

podporu. Ta má směřovat zvláště na vylepšení udržitelného rozvoje krajiny, zachování a řízení 

biodiverzity a omezení účinků změny klimatu. Přestože Evropa byla a je  největším 

poskytovatelem pomoci v Africe, rozhodla se v rámci Strategie pro Afriku tuto pomoc podstatně 

navýšit. V červnu 2005 se EU zavázala kolektivně zvýšit oficiální pomoc na 0,56% HDP do roku 

2010 a na 0,70% do roku 2015. Přibližně 4 miliardy EUR ročně budou к dispozici pro 

Subsaharskou Afriku v rámci desátého kola EDF. Tato Strategie má tedy tvořit referenční rámec 

pro programy a aktivity v rámci EDF.136

Cílem Strategie je  také zefektivnit a zkonkretizovat jednotlivé aktivity za účelem zlepšení 

rozvojové pomoci. Komise navrhla v rámci finančních perspektiv pro období 2007-2013, 

zjednodušit strukturu poskytování zahraniční pomoci. Revidované finanční předpisy, které měly 

vejít v platnost v lednu 2007, zjednodušují spolufinancování s jinými dárci, jelikož umožňují 

Komisi přijímat finanční příspěvky od členských států a jiných dárců na projekty, které má

135 EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development, Brussels,
12.10.2005.[cit. 2007-04-25]. Dostupný z www: <http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the-eu- 
africa-consultation/>
136 Tamtéž

55

http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the-eu-%e2%80%a8africa-consultation/
http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the-eu-%e2%80%a8africa-consultation/


Komise zpracovat. Strategie tedy poskytuje platformu jak pro komunitámí pomoc (financovanou 

z rozpočtu EU a z Evropského rozvojového fondu), tak pro bilaterální rozvojové programy 

(financované jednotlivými členskými státy). V únoru 2006 byl prezentován Akční plán na 

zefektivnění pomoci. Ten má mimo jiné za úkol vytvořit společné procedury a postupy, schválit 

programové dokumenty a udělat z EU donor atlas,137 akceschopný nástroj pro monitorování 

efektivity rozvojové spolupráce.138

V současné době vyjednává EU specifické strategie pro každý partnerský stát a region pro 

období 2008-2013. Co se týká Afriky, EU vyjednává regionální programy a strategie se čtyřmi 

základními regionálními uskupeními: Západní Afrikou, Východní a jižní Afrikou, Střední 

Afrikou a SADC Group (South Africa Development Comunity Group).

Počínaje prosincem 2006 má Evropská rada každé dva roky za úkol posoudit, na základě 

Zprávy o činnosti vypracované Komisí a Generálním sekretariátem, výsledky implementace 

Strategie pro Afriku.139

3.3 Problémy spojené s implementací Strategie- Kritika Strategie

Jak již bylo zmíněno, Evropská komise trvá na tom, že zavedení EPAs podpoří africkou 

integraci tím, že napomůže vnitroafrickému obchodu, obchodu mezi Afrikou a Evropou a 

obchodu mezi Afrikou a zbytkem světa. Nicméně proti tomuto tvrzení se postavili Eurostep a 

Actionaid,140 stvrzením, že EPAs budou mít negativní dopad na integraci zemí ACP. Další

137 EU Donor Atlas 2006 je  aktuální publikací mapující světovou i evropskou rozvojovou spolupráci. Mapy, grafy a 
tabulky přibližují rozložení objemu rozvojové spolupráce mezi státy či sektory a poskytují mnoho dalších 
zajímavých informací, (www.rozvojovka.cz)
138 EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development, Brussels,
12.10.2005.[cit. 2007-04-25]. Dostupný z www: <http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the-eu- 
afri ca-consul tati on/>
139 Portál Evropské unie, EU Strategy for Africa, Bruxelles, [cit. 2007-04-25]. Dostupný z www: 
<http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/rl2540.htm>
140 Actionaid je mezinárodní agentura, založená v roce 1972, která má za cíl podporovat boj proti chudobě.
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kritika směřuje к faktu, že země ACP byly rozděleny na 6 regionů, které ovšem neodpovídají již 

existujícím regionálním uskupením, což oslabuje kontrolu zemí ACP nad jejich integračním 

procesem. Problematika překrývajících členství v různých regionálních uskupeních již  byla 

zmíněna v předchozích kapitolách.141

Velkou překážkou integrace je  fakt, že se řada afrických hlav států teoreticky zasazuje o 

prohloubení integrace, avšak v praxi často jednají proti. Příkladem mohou sloužit regionální 

uskupení ECOWAS a WAEMU. Přestože státy souhlasily se založením těchto organizací, 

můžeme dnes pozorovat váhaní Mauretánie, Guiney anebo Mali v souvislosti s monetární 

spoluprací. Jeden z důvodů tohoto odporuje slabý vztah vedoucích představitelů к demokratické 

kultuře daný jejich touhou po věčné moci a ovládání státního aparátu. Převod ekonomických 

pravomocí směrem к regionálním uskupením tuto jejich touhu ohrožuje. Další bariéry, které je 

nutné brát v potaz jsou velmi časté politické krize. Příkladem nám může sloužit Pobřeží 

Slonoviny, kde po dlouhé etapě míru a stability došlo ke zvrácení situace směrem к válečnému 

konfliktu. Jedním z faktorů je  například neschopnost vůdčích elit zavést institucionální a 

ekonomické reformy. Problémem tedy je, přimět africké státy, aby к regionální integraci 

přistupovaly iniciativně a nikoli, aby to byla jen  iniciativa EU. Státy Západní Afriky prozatím 

nepodnikly mnoho iniciativ, co se týká politické regionální integrace. Přáním EU tedy je, aby se 

afričtí politici a vědci pokusili samy nalézt cestu rozvoje a regionální integrace. Za slibný začátek 

můžeme považovat vznik NEPADu a Africké unie.142

141 Justice C. Neobije. The Emerging Trade Regime Under the Cotonou Partnership Agreement: Its Human Rights 
Implications, Journal o f World Trade 40(2). 2006. str. 291-314.
142 Ousmane DEMBELE, Cooperation d ’integration Regionale entrée l'U E et l'Afrique de VOuest: La Quadrature 
du cercle, Département de Géographie, Universitě de Cocody Abidjan.
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Dalším stěžejním problémem spolupráce s Afrikou je  neexistence národních politických 

systémů, dostatečně otevřených občanské kultuře a slabé místní organizace, které by byly 

schopné zorganizovat poskytnutou pomoc.

Není pochyb o tom, že EU tolik prosazuje regionální integraci, díky své vlastní zkušenosti a 

díky dosaženým úspěchům v této oblasti. Evropská integrace vznikala po druhé světové válce 

v mírových podmínkách na kontinentu. To není případ Afriky, kde válečné konflikty jsou velice 

časté a to nejen v malých zemích, jako jsou Sierra Leone nebo Libérie, ale i ve velkých zemích, 

které jsou tahouny celých regionálních uskupení, jako je  Nigérie a Pobřeží Slonoviny. Dokud 

budou konflikty v těchto zemích přetrvávat, proces regionální integraci bude v ohrožení.143

Značným přínosem by bylo, kdyby si africké státy vzaly ponaučení z rozšíření EU na 

východ. Také zde se jednalo o přizpůsobení celých ekonomik regulím EU nebo podmínkám 

kladeným WTO v oblasti lidských práv, demokratických podmínek, fytosanitámích podmínek, 

konkurenceschopnosti a dalších. Ačkoli toto přirovnání není ideální, některé paralely zde určitě 

najít můžeme.

Dalším problémem je, že na rozdíl od evropských států, africké státy trvají na udržení své 

suverenity. Přenos kompetencí na celoafrické orgány je  zde prozatím vyloučen.144

Z krátkodobého hlediska negativní účinky zavedení EPAs na ekonomiky zemí ACP tedy 

budou jisté a bude jich mnoho (konkurence evropských produktů, pokles daňových příjmů atd.). 

Pozitivní účinky se mohou pravděpodobně projevit až z dlouhodobého hlediska a nejsou 

zaručené obzvlášť pro LDCs. Otázkou zůstává, zda EPAs umožní zemím ACP konkurovat 

v oblastech, jako jsou textilní průmysl nebo zpracování potravin.145

143 Tamtéž
144 Tamtéž
145 Tamtéž
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ZÁVĚR

Cílem bakalářské práce je  představit problematiku regionální spolupráce Evropské unie ve 

vztahu к africké části zemí ACP s zvláštním zřetelem к Africe západní. Položila jsem  si otázku, 

jaké zásady a cíle sledovala zahraniční politika EU ve vztahu к těmto zemím od počátku 

spolupráce těchto regionů a jakých prostředků к tomu používala. Pokusila jsem se kriticky 

vyhodnotit výsledky jednotlivých etap spolupráce a případně zhodnotit dopad a úspěšnost této 

spolupráce.

Pokud tedy zkoumáme cíle rozvojové politiky EU vůči zemím ACP, v první fázi smluv z 

Lomé se nej větší pozornost věnovala rozvoji zemědělské produkce a infrastruktury. Postupem 

času se zájem rozšiřoval na problematiku životního prostředí, boje proti desertifikaci nebo 

s Lomé IV, problematiku dodržování lidských práv a svobod, kterou se od revidované IV. 

dohody z Lomé podmiňuje veškerá spolupráce. V tomto kontextu by bylo zajímavé zmínit fakt, 

že za režimu z Lomé došlo ke zrušení rozhodčího soudního dvora, který již nebyl obnoven. Od 

této chvíle se měly případné spory řešit pouze politickou cestou. To je  v dnešní době, kdy se dbá 

na demokratické principy, na dodržování pravidel a na možnost postihu v momentě jejich 

porušení, kdy boj proti korupci je  jeden z hlavních cílů EU hlavně v Africe, nevídaný jev. Dá se 

říci, že z politologického hlediska je  absence soudního dvora jistou známkou nedemokratičnosti 

systému. Dále revize IV. smlouvy z Lomé nově kladla důraz například na šíření lidských práv, 

demokracie a dobré vlády, posílení pozice žen ve společnosti, decentralizovanou spolupráci, 

podporu soukromého sektoru a posílení regionální spolupráce.

Prvotním cílem nové dohody z Cotonou, zahajující novou etapu ve vztazích EU-ACP, 

bylo odstranění nedostatků dohod z Lomé a zefektivnění celého systému spolupráce, při 

zachování původních hlavních principů a cílů. Stěžejní proklamované cíle dohody z Cotonou jsou 

omezení a případné odstranění chudoby, postupná integrace zemí ACP do světového
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hospodářství, a s tím související podpora udržitelného rozvoje. Nově se Dohoda zabývala mimo 

jiné také bojem proti korupci nebo institucionálním rozvojem. V rámci předpokládané revizi 

dohody z Cotonou, která měla za cíl zlepšení implementace Dohody a koordinace s množstvím 

nedávno přijatých závazků EU, došlo к potvrzení závazků jednotlivých států v oblasti plnění 

Rozvojových cílů. Dohoda byla také rozšířena o závazky v boji proti šíření zbraní hromadného 

ničení.

V oblasti zásad neboli principů, spolupráce fungovala již od Dohody z Lomé na 

principech: partnerství, kombinaci pomoci, obchodu a politiky, smluvním základu vztahů a 

dlouhodobé perspektivy spolupráce. Nová dohoda z Cotonou byla, v rámci zefektivnění 

spolupráce, nově založena na pěti vzájem ně závislých pilířích: rozšířená politická dimenze 

vztahů, decentralizace vzájemných vazeb, rozvojové strategie zaměřené na snižování chudoby, 

nový právní rámec ekonomické a obchodní spolupráce a reforma finanční spolupráce. Tato 

struktura měla ulehčit orientaci v celém systému spolupráce. Důležitým dalším pilířem je  princip 

rovnosti partnerů a záruku zvláštního zacházení nejméně rozvinutým zemím- LDC.

V úvodu jsme se ptali po základních prostředcích, které EU používá ve spolupráci se 

zeměmi ACP. Hlavní prostředek, který zprostředkovává finanční rozvojovou spolupráci je, od 

začátku spolupráce, Evropský rozvojový fond- EDF. Co se týče jeho výše, je  třeba konstatovat, 

že se každým cyklem zvyšuje ( 1. EDF -  581 mil. ECU, VIII. EDF-14, 625 mld ECU a X. EDF- 

22,682 mld. EUR). To dokazuje důležitost rozvojové spolupráce pro EU. Od dohody z Cotonou 

je finanční pomoc nadále poskytována nejen podle potřeb, ale také podle výkonu jednotlivých 

zemí. Významná novinka Dohody je, že se prostředky EDF nemohou nadále neomezeně převádět 

do budoucnosti. Dalšími prostředky rozvojové spolupráce byly mechanismy stabilizace 

vývozních příjmů STABEX a SYSMIN, zavedené smlouvami Lomé I a II. Tyto mechanismy se 

však neosvědčily a dohoda z Cotonou s nimi již  nepočítá. Od dohody z Cotonou prostředky již
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nejsou nadále rozdělovány prostřednictví různých nástrojů, a le je  určena celková částka, která je  

do příslušné země či regionu alokována. V oblasti prostředků můžeme také zmínit strategie 

podpory a indikativní programy, které jsou vypracovány jednotlivými státy, a kde jsou stanoveny 

jednotlivé priority spolupráce. Ty jsou v podstatě základem každodenní spolupráce mezi státy 

ACP a EU. Problém, který s vypracováním strategie souvisí, je  nedostatek kvalifikovaných lidí, 

kteří by se na přípravě strategií podíleli. Přestože vypracování strategie mají na starost země 

ACP, často se stává, že jsou na pomoc povoláni lidé z EU.

Co se týká formy, v začátcích spolupráce fungovala na základě postupného odbourávání 

cel mezi všemi zeměmi navzájem. Za režimu z Lomé nastal zvrat, kdy preferenční zacházení na 

zboží ze zemí ACP bylo poskytováno jednostranně ze strany EHS. Tento režim však nebyl v 

souladu s hodnotami multilaterálního obchodního režimu, který byl založen na principech 

vzájemnosti a nediskriminace, a byl pro to ostře kritizován ze strany GATT a posléze WTO. 

Proto došlo к podpisu nové dohody v Cotonou. Ta uvádí, že nereciproční režim, na němž byla 

založena spolupráce za dohody z Lomé, je  možné, díky prodloužené výjimce WTO, uplatňovat 

jen do konce roku 2007. Od tohoto okamžiku by měly vejít v platnost nově dojednané Dohody o 

ekonomickém partnerstv í (Economic partnership Agreements-EPA), které budou založeny na 

recipročním principu. Budoucnost spolupráce je  tedy odvislá od toho, v jaké formě se podaří 

EPAs podepsat, a zda-li se to vůbec podaří. To bohužel zatím ještě není známo.

Nej důležitější změny, které přinesly Dohoda z Cotonou a její následná revize lze shrnout 

následovně: výslovně se zabývá bojem proti korupci; zakládá alokaci zdrojů nejen podle potřeb 

jednotlivých zemí, ale také podle dosažených výsledků; vytváří tzv. Investiční prostředek (IF), 

který podporuje rozvoj soukromého sektoru; racionalizuje nástroje spolupráce; decentralizuje 

administrativu a v některých případech i finanční zodpovědnost za účelem zefektivnění 

spolupráce.
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Co se týče posledního strategického dokumentu EU z roku 2005 Strategie pro Afriku, ten 

v podstatě vychází a navazuje na principy a cíle Dohody z Cotonou. Tato Strategie je  považována 

za začátek nové éry a nového partnerství v euro-afrických vztazích hlavně díky tomu, že zakládá 

spolupráci s celým kontinentem a nikoli pouze se státy či regiony. Její hlavní cíle jsou podpořit 

africké státy vjejich snaze dosáhnout Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) do roku 2015, 

zefektivnit partnerství, omezit chudobu a dostat Afriku na cestu udržitelného rozvoje. Strategie se 

snaží také brát v úvahu různorodost Afriky. To zda se jí to daří, nelze ještě vyhodnotit, díky 

krátké době působení Strategie. Mezi dílčí cíle patří hlavně komplexní přístup к prevenci 

konfliktů, boj s chudobou, dobré vládnutí, dodržování lidských práv atd. EU má také za cíl 

podporovat africké státy v budování efektivních a důvěryhodných státních institucí, které mají 

urychlit demokratizaci. To souvisí s podporou lokálních kapacit a decentralizačního procesu. 

Strategie je  založena na třech principech: rovnost, partnerství a vlastnictví. Co se týče prostředků, 

EU vytvořila v rámci Strategie řadu programů a fór, které mají přispět к harmonizaci 

jednotlivých politik v rámci kontinentu а к vytvoření demokratického prostředí (EU-Africa 

Forum on human rights, Euro-African Business Forum Sub-Saharan Africa Transport 

Programme, Nyerere program).

V oblasti výsledků jednotlivých etap, Dohody z Yaoundé a Lomé byly, i přes negativní 

hodnocení jejich dopadu, po dlouhou dobu považovány za výjimečné příklady spolupráce 

v mezinárodních vztazích. V podstatě vytvořily základ dnešní formy spolupráce, která je 

považována za jeden z nejrozšířenějších světových programů podpory. Není reálné, aby 

spolupráce takového rozsahu fungovala od svých počátků bez chyb a nedostatků. Přesto každá 

jednotlivá smlouva či revize, posunula spolupráci dál na vyšší stupeň. V tomto kontextu je  třeba 

podotknout, že smlouvy a dokumenty o rozvojové spolupráci EU, jako je  Strategie pro Afriku 

nebo dohoda z Cotonou, jsou plné hodnotných principů a velmi ambiciózních cílů. Některé
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principy a cíle však působí příliš deklarativně. Pravdou ale je, že během desetiletí spolupráce 

došlo к vytvoření institucionálního základu а к vytvoření prostředků, které mají implementaci 

těchto dohod a realizaci cílů usnadnit a podpořit. Ve spolupráci došlo к značnému zlepšení a 

zefektivnění. Je možné poznamenat, že celý systém založený na společných cílech a principech, 

je přiměřeně schopný reagovat a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám dnešního 

globalizovaného světa.

Přes úspěchy, kterých bylo dosaženo, je  spolupráce za režimu Lomé a Yaoundé na 

základě ekonomických výsledků někdy kriticky hodnocena, jako snaha o jednostranný transfer 

zisků a důchodových toků pomocí stabilizace vývozu zemědělských a nerostných surovin.

V dnešní odborné literatuře, týkající se problematiky rozvoje, převládá názor, že tyto dohody 

favorizovaly nastolení kolektivního klientelismu, podporující privilegované vztahy mezi 

jednotlivými zájmovými skupinami. Často se ozývá i levicová kritika, že systém byl založen na 

neoimperialistických ambicích EU, a že podporuje kolektivní vykořisťování rozvojových zem í.146

Co se týče důvodů, které vedly a stále vedou evropské státy podporovat země ACP, je  

evidentní, že mimo cíle rozvojové pomoci zde hrály roli i geostrategické zájmy, hledání 

potenciálních zdrojů surovin, či v kontextu studené války, vůle velkých zemí na sebe navázat jak 

ekonomicky, tak i politicky co největší počet (rozvojových) zemí. Je jasné, že tento systém 

umožňuje i dnešní EU zasahovat do řízení ekonomických a politických systémů zemí ACP a 

jiných rozvojových zemí. Je tedy částečně možné i dnes hovořit o jistém druhu 

„neokolonialismu“. Na druhé straně, ale není možné pomáhajícím zemím upřít mnohé zásluhy. 

Značným negativem je  fakt, že v rámci celého systému dotací došlo к nespočetně mnoho 

finančním únikům, u kterých můžeme jen tušit jejich konec. Říká se, že EU v rámci rozvojové

146 Brüne, Stefan. L'Union européenne et les pays en développement: quel modéle européen de coopération apěes 
Lomé?. In Petiteville, Franck. Union européenne, acteur international, kap.12, str. 183-194.
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spolupráce počítá zhruba s třetinovou finanční ztrátou, která mizí v kapsách přijímacích zemí. To 

je  bohužel riziko, kterého se u tak velkého systému lze jen  obtížně vyvarovat. Jediná věc, kterou 

lze dělat, je  nadále podporovat boj proti korupci a dále zlepšovat části systému, které je  možné 

zlepšovat.

Bohužel situace se v řadě afrických zemí, po režimu z Lomé, ale ani v rámci zavedení 

dohody z Cotonou, příliš nezlepšila. Dohody z Lomé byly tedy ve svém závěru hodnoceny jako 

neúspěšné. Obchodní preferenční režimy nebyly dostačující pro nastartování ekonomik zemí 

ACP, přičemž podíl zemí ACP na obchodu EHS/ES se relativně snižoval. Mnozí autoři namítají, 

že dotace, které byly použity například v Africe, nemají žádné výsledky: hladomory a nemoci 

pokračují, diktátorské režimy se navracejí a i dříve prosperující zemědělství se hroutí. Pravdou 

ale je, že je  těžké zjistit, jak by situace vypadala, kdyby rozvojová pomoc poskytnuta nebyla. 

Můžeme jen tušit, že by na tom byly africké země jistě hůře, než je  tomu dnes.

1 přes všechny kritiky, základní cíle a principy evropské rozvojové spolupráce se zeměmi 

ACP jsou posuzovány vcelku kladně. Téma rozvojové pomoci není možné vidět černobíle. Je zde 

mnoho faktorů, které ovlivňují pohled na věc. Není možné konstatovat, že rozvojová pomoc je 

úspěšná nebo neúspěšná, dobrá nebo špatná. Je zde mnoho kladů, ale také mnoho záporů, které 

doufám moje práce dokázala, alespoň částečně představit. Jediné, co mohu na konci své práci 

s přesvědčením říci je, že je  dobře, že ekonomická spolupráce vznikla a stále pokračuje a snaží se 

být efektivnější. Doufejme jen, že bude doba, kdy budeme moci říct, že byl učiněn zásadní krok 

v boji proti chudobě, a že výsledky spolupráce jsou mnohem viditelnější, než je  tomu dnes.
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Résumé

Ce travail est consacré au thème de la coopération régionale de l’Union européenne avec 

les pays ACP, ciblée sur l ’Afrique de l ’Ouest. On a essayé de répondre á la question : Quels sont 

les principes et les objectifs de la politique de ľ  UE envers les pays ACP et quels moyens sont 

utilisés pour achever cette politique?

La politique du développement est une des actions principales extérieures de l ’UE. Elle se 

concentre sur l’objectif de la réduction de la pauvreté, du dévéloppment durable et de 

l'intégration des pays en voie de développment dans l'économie mondiale. La coopération 

contribue aussi aux objectifs sociaux, environementaux et de sécurité et a une meilleure maîtrise 

de la mondialisation.

Cette politique est chargée de la programmation de l'aide dans les pays ACP (Afrique, 

Caraïbes et Pacifique). Les principes majeures de la coopération EU-ACP est l'aide financiere 

visant les régions et les secteurs les plus en besoin. Ce n 'est pas uniquement une coopération 

unilatérale. Les pays ACP doivent á leur tour prouver que l'argent et l'aide étaient utilisées d'une 

manière efficace et doivent eux même créer des projets d'investissement. La coopération entre les 

pays européens et les pays ACP a une longue tradition. Cette longue période a permis de 

dévélopper un système qui a certainement beaucoup de faiblesses mais qui rempli plus ou moins 

bien sa fonction. La coopération fonctionne aujourd'hui sur la base de l'Accord de Cotonou, qui a 

été signé en juin 2000. Malgré des succès de la coopération évidents, on peut trouver des 

critiques du système, qui réclament que la coopération avec les états en voie de dévéloppement 

est loin d 'être si parfaite comme elle a l'air. Il faudra encore beaucoup d'efforts et d'années pour 

parvenir a un système vraiment efficace et avantageux pour chaque participants.
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Zdroj: Dohoda z Cotonou. Dostupný z www : <http://www.acpsec.org/en/conventions/cotonou/ 
accord 1 .htm#PART%204:%20DEVELOPMENT%20FINANCE>

Příloha č.2a- Regiony ACP a jejich členské země (*LDCs)
Zdroj: Střednědobá strategie obchodně-ekonomických vztahů ČR se zeměmi ACP a závěry pro 
stanovení pozice ČR pro konečnou fázi jednání o uzavření Dohod o ekonomickém partnerství 
mezi EU a šesti regiony ACP

Západní Afrika
Benin*
Burkina Faso* 
Gambie*
Ghana
Guinea*
Guinea-Bissau*
Kapverdy*
Libérie*
Mali*
Mauretánie*
Niger*
Nigérie
Pobřeží Slonoviny 
Senegal*
Sierra Leone* 
Togo*

Východní a jižní Afrika
Burundi*
Džibutsko*
Eritrea*
Etiopie*
Keňa
Komory*
Madagaskar*
Malawi*
Mauricius
Rwanda*
Seychelly
Somálsko*
Súdán*
Uganda*
Zambie*
Zimbabwe

Střední Afrika
Čad*
Gabon
Kamerun
Kongo
Konžská Dem. Rep.* 
Rovníková Guinea* 
Středoafrická republika*
Sv. Tomáš a Princův ostrov*

Karibik
Antigua a Barbuda
Bahamy
Barbados
Belize
Dominika
Dominikánská republika
Grenada
Guayana
Haiti*
Jamajka
St. Kryštof a Nevis 
St. Lucie 
Surinam
Trinidad a Tobago 
Sv. Vincent

SAD С Group
Angola*
Botswana
Lesotho*
Mosambik*
Namibie
Svazijsko
Tanzánie*
JAR

Pacifik
Cookovy ostrovy
Fidži
Kiribati*
Marshallovy ostrovy
Mikronésie
Nauru
Niue
Palau
Papua Nová Guinea 
Samoa*
Šalamounovy ostrovy* 
Východní Timor 
Tonga 
Tuvalu*
Vanuatu*
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Příloha č. 3 - Mapa konfliktů a státní fragility v Africe (2000-2005).

Zdroj: E U  Strategy for Africa: Towards a Euro-African p act to accelerate Africa ’s 
development, Brussels, Dostupný z http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the- 
eu-africa-consultation; Heidelberg Institute Annual Report 2004 and the World Bank’s 
LICUS (Low Income Countries Under Stress) Initiative (2004).
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Příloha č. 4 - Mapa HDP a přírodních zdrojů v Africe.

Zdroj: E U  Strategy for A frica: Towards a Euro-African pact to accelerate A frica ’s 
development, Brussels, Dostupný z http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-for-the- 
eu-africa-consultation; World Development Indicators 2004 (World Bank).
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Příloha č. 5 - Mapa rozšíření HIV/AIDS a míry gramotnosti v Africe.

Zdroj: E U  Strategy fo r  Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa ’s 
development, Brussels, Dostupný z http://europafrica.org/2007/0l/0l/key-docum ents-for-the- 
eu-africa-consultation; UNAIDS Annual Report 2004 and the U N ’s Millennium Indicators 
database (2004).

72

http://europafrica.org/2007/0l/0l/key-documents-for-the-


POUŽITÁ LITERATURA

Základní obecná:

Cihelková, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. C.H. Beck, Praha, 2003. 
ISBN 80-7179-804-5.

Gabas, Jean-Jacques. L'Union Européenne et les pays ACP. Karthala, 1999.

Irondelle, Bastien; Petiteville, Franck. A la recherche de la politique étrangére européenne. 
Politique européenne. Paris: L'Harmattan, 2005.

Jelínek, Petr a kol.. Rozvojová politika evropské unie, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 
2003.

Základní m onografická: 

•neperiodická:

Arts, Karin. Integrating Human Rights into Development Cooperation : The Case o f  the 
Lomé Convention. Kluwer Law International, February 2000.

Bass, Abou. The Cotonou Trade Régime and WTO Law. European Law Journal, Vol. 10, No. 
4, July 2004, Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2004. p. 439-462.

Blake B. W, Hall, Kenneth. The Emergence o f  the African, Caribbean and Pacific Group o f  
State: An Aspect o f  African and Caribbean International Cooperation (online), African 
Studies Revue, Vol. 22, No. 2. (Sep., 1979), p. 111-125. [cit. 2007-03-18]. Dostupný z www: 
<http://links.jstor.org/sici?sici=00020206%28197909%2922%3A2%3C 111 %3ATEOTAC%3 
E2,O.CO%3B2-G

Brüne, Stefan. L Union européenne et les pays en développem ent: quel modéle européen de 
coopération aprěs Lomě?. In Petiteville, Franck. Union européenne, acteur international, 
chap. 12.

V. Bříza. Instituce Evropské unie a politika rozvojové pomoci, [cit. 2007-04-19]. Dostupný z 
www: http://www.integrace.cz/integrace/tisk.asp?id=840

Collier, Paul; Guillaumont, Patrick; Guillaumont Jeanneney, Sylviane; Gunning, Jan. Rénover 
le Stabex. Politique étrangére, Année 1998, Volume 63, Numéro 1, p. 1 5 5 -  170.

Collier, Paul; Guillaumont, Patrick; Guillaumont Jeanneney, Sylviane; Gunning, Jan. L'avenir 
de Lomé : que peut l'Europe pour la croissance de TAfrique? Politique étrangére, Année 
1997, Volume 62, Numéro 1, p. 1 5 1 -1 6 6 .

73

http://links.jstor.org/sici?sici=00020206%28197909%2922%3A2%3C
http://www.integrace.cz/integrace/tisk.asp?id=840


Dembele, Ousmane. Coopération ď  integration Régionale entre TU E et l'A frique de VOuest: 
La Quadrature du cercle. Département de Géographie, Universitě de Cocody, Abidjan.

Gemdev. La Convention de Lomé en questions. Karthala, 1998.

Gibb, Richard. Post-Lomé: The European Union and the south. Third World
Quarterly. London, June 2000, Vol.21, Iss. 3, p. 457. [cit. 2007-03-18]. Dostupný z www: 
<http://proquest.umi.com/pqdweb?did=56771088&sid=8&Fmt=3&clientId=45145&RQT=30 
9&VName=PQD>

Halaxa, Petr. Dohoda z Cotonou. Mezinárodní politika, 3/2004.

Holubová, Eva. (vedoucí práce Michael Romancov). Vztahy Evropské unie a AC P států. 
Institut politologických studií, FSV, UK, Praha 2005.

Jelínek, Petr. Rozvojová politika evropského společenství, [cit. 2007-03-03]. Dostupný 
z www: <http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=rs&id=5>

Mainguy, Claire; Gabas, Jean-Jaques. L'integration Regionale: Un Theme Phare de la 
Politique de Cooperation Européenne. Version provisoire, GEMDEV.

McMahon, Joseph A. Lomé V: towards a new trade horizon? First Published in Web 
Journal o f  Current Legal Issues in association with Blackstone Press Ltd. 1997.

McQueen, Matthew. After Lomé IV: AC P-EU  trade preferences in the 21st century. 
Intereconomics vol. 34, nr. 5, September-October,1999, p. 223-232.

Justice C. Neobije. The Emerging Trade Regime Under the Cotonou Partnership Agreement: 
Its Human Rights Implications. Journal o f  World Trade 40(2), 2006.

Petiteville, Franck. La coopération décentralisée pour le développement. Grenoble, 1995.

Petiteville, Franck. La coopération économique de I'Union européenne entre globalisation 
e tpolitisation. Revue Francaise des sciences politiques, no 3, ju in  2001, p .431-458.

Petiteville, Franck. L 'UE et les pays en dévelopment, quel modele de coopération aprés 
Lom él In L' Union européenne, acteur international, chap.12, Paris, L'Harmattan, 2005. p. 
183-194.

Portela, Klara. Where and Why does the E U  Impose Sanctions ? In A la recherche de la 
politique etrangére européenne, Politique Européenne, n.17, automne 2005, L 'Harmattan, 
Paris, p. 83-111.

Wolf, Susanna. The Future o f  EU-AC P Relations. Development Economics and Policy 13, 
October 1999, Peter Lang Publishing, 1999.

74

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=56771088&sid=8&Fmt=3&clientId=45145&RQT=30%e2%80%a89&VName=PQD
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=56771088&sid=8&Fmt=3&clientId=45145&RQT=30%e2%80%a89&VName=PQD
http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=rs&id=5


•  periodická:

Development Economics and Policy
European Union politics
Intereconomics Politique Européenne
International journal o f  sustainable development
Mezinárodní politika
Politique Européenne
Revue Francaise des sciences politiques

internetové zdroje:

www.acpsec.org
www.acp-eu-trade.org
www.ecdpm.org
www.ecowas.int
www. epawatch .net
www.europa.eu.int
www. financnino viny. cz
www.rozvoj о vestredi sko.cz
www.rozvojovka.cz
www.un.org

dokumenty

Afrique de l'Ouest - Communauté européenne Document de stratégie de coopération 
régionale et Programme indicatif régional pour la période 2002 - 2007. [staž. 2007-05-02]. 
Dostupný z www: <http://ec.europa.eu/development/How/iqsg/docs/print/rlO_rsp_fr.pdf>

Dohoda z Cotonou, [staž. 2007-04-12]. Dostupný z www : <http://www.acpsec.org/en/ 
conventions/cotonou/accordl.htm#PART%204:%20DEVELOPM ENT%20FINANCE>

EU  Donor Atlas 2006. [staž. 2007-05-02]. Dostupný z www:<ec.europa.eu/development/ 
body/publications/docs/eu donor_atlas_2006.pdf>

E U  Strategy for Africa: Towards a Euro-African pact to accelerate Africa ’s development, 
Brussels, [cit. 2007-04-25]. Dostupný z http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents- 
for-the-eu-africa-consultation.

Střednědobá strategie obchodně-ekonomických vztahů CR se zeměmi ACP a závěry pro  
stanovení pozice CR pro konečnou fá z i jednání o uzavření Dohod o ekonomickém p a r tn e r š tí  
mezi EU  a šesti regiony AC P, březen 2007, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha.

75

http://www.acpsec.org
http://www.acp-eu-trade.org
http://www.ecdpm.org
http://www.ecowas.int
http://www.europa.eu.int
http://www.rozvoj
http://www.rozvojovka.cz
http://www.un.org
http://ec.europa.eu/development/How/iqsg/docs/print/rlO_rsp_fr.pdf
http://www.acpsec.org/en/%e2%80%a8conventions/cotonou/accordl.htm%23PART%204:%20DEVELOPMENT%20FINANCE
http://www.acpsec.org/en/%e2%80%a8conventions/cotonou/accordl.htm%23PART%204:%20DEVELOPMENT%20FINANCE
http://europafrica.org/2007/01/01/key-documents-


Overview o f  the Agreement 2000. Portál Evropské unie, Bruxelles, [cit. 2007-04-25]. 
Dostupný z www: <http://ec.europa.eu/development/Geographical/Cotonou/Cotonou2000_ 
en.cfm>

De Lome I  á Lomé IV. Portál Evropské unie, Bruxelles, [cit. 2007-04-01] Dostupný z www: 
<http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/lome_history_fr.htm>

Cotonou Agreement Portál Evropské unie,. Bruxelles, [cit. 2007-04-05]. Dostupný z: 
<http:// europa. eu/scadplus/leg/ en/lvb/r 12101 ,htm>

Revision o f  the Agreement 2005. [cit. 2007-04-19]. Dostupný z www: <http://ec.europa.eu/ 
development/Geographical/Cotonou/Cotonou2005_en.cfm>

E U  Strategy fo r  Africa. Portál Evropské unie, Bruxelles, [cit. 2007-04-30]. Dostupný z www: 
<http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/rl2540.htm>

76

http://ec.europa.eu/development/Geographical/Cotonou/Cotonou2000_%e2%80%a8en.cfm
http://ec.europa.eu/development/Geographical/Cotonou/Cotonou2000_%e2%80%a8en.cfm
http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/lome_history_fr.htm
http://%20europa.%20eu/scadplus/leg/%20en/lvb/r%2012101%20,htm
http://ec.europa.eu/%e2%80%a8development/Geographical/Cotonou/Cotonou2005_en.cfm
http://ec.europa.eu/%e2%80%a8development/Geographical/Cotonou/Cotonou2005_en.cfm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/rl2540.htm


Lucie Foitová 

IPS, VI. semestr, LS 2005-2006 

Studijní obor: politologie a mezinárodní vztahy 

Vedoucí bakal. práce: PhDr. Michal Romancov Ph.D.

projekt bakalářské práce 

Téma:

Regionální spolupráce EU se zeměmi ACP se zvláštním zřetelem к Západní

Africe

Projekt byl odevzdán dne: 23.3.2006 

Podpis konzultanta:

Foitová Lucie v.r.:

77



Ve své bakalářské práci bych chtěla sledovat politiku rozvojové spolupráce 

Evropské unie ve vztahu к africkým zemím ACP. Ráda bych se pokusila odpovědět na 

otázku: Jaké zásady a cíle sleduje zahraniční politika EU ve vztahu к těmto zemím od 

začátku spolupráce těchto regionů a jakých prostředků к tomu užívá? Pokusím se 

porovnat výsledky jednotlivých etap spolupráce a případně zhodnotit dopad a úspěšnost 

této spolupráce. Mým cílem je  srovnání jednotlivých politik měnících se na základě 

vývojových změn jednotlivých regionů.

Práci předpokládám rozčlenit do čtyř základních částí, ve kterých se budu 

podrobněji věnovat danému problému.

V první části chci sledovat začátky spolupráce evropského regionu a zemí ACP v 

rámci smluv z Lomé. Ráda bych rozpracovala jednotlivé smlouvy a důvody, které vedly 

ke změně a sepsání nových smluv.

Ve druhé části se chci věnovat systému, který zavedla smlouva z Cotonou, na jejím ž 

základě dnes spolupráce funguje. V prvním bodě bych se ráda zamyslela nad změnami 

a vymoženostmi, které tato smlouva přinesla. Dále bych zde ráda rozpracovala 

jednotlivé politiky, na základě kterých dnešní spolupráce funguje. Samostatnou 

kapitolu věnuji regionálním spolupracím v rámci regionu ACP. Ráda bych největší 

pozornost věnovala regionu Západní Afriky, uvedu i jiné programy, ty však již  nebudu 

podrobně rozpracovávat, ale pouze poukážu na některé shodné či rozdílné zásady. 

Časovou linii své práce chci dovršit posledním aktuálním dokumentem, který byl 

schválen v prosinci 2005 a který zavádí nové strategické partnerství mezi EU a Afrikou. 

Toto téma rozvedu ve třetí části.

Ve čtvrté, doplňující části bych se ráda zaměřila na nové formy spolupráce v rámci 

Economic Partnership Agreements (EPA), které sice vyplývají z rámce smluv 

z Cotonou, ale velkou roli hraje také uskupení WTO. Dále bych ráda zmínila a rozvedla 

formující se uskupení středně a slabě vyvinutých zemí tzv.G llO . Chtěla bych se
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zabývat jejich ambicemi a důvody, které je  vedly postavit se EU a Spojeným Státům při 

jednání u WTO.

V závěru bych se ráda zamyslela nad hlavními nedostatky a hlavními pozitivy 

spolupráce mezi EU a ACP. Pokusím se zde shrnout poznatky z mé práce a uvést 

základní pilíře spolupráce EU a zemí ACP. Rovněž bych se ráda zamyslela nad 

možným budoucím vývojem této spolupráce.
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• Smlouvy z Lomé
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2. Cotonou 2000

• Změny a vymoženosti smlouvy

• Jednotlivé politiky

• Regionální programy

3. Strategie EU vůči Africe

• EU a Afrika: na cestě ke strategickému partnerství

4. EPA a G 110

• Economic Partnership Agreements- Ера

• Skupina G l 10

5. Závěr

• Shrnutí poznatků
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