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Zewnêtrzna polityka rozwoju Unii Europejskiej

Artyku³ przedstawia zewnêtrzn¹ politykê rozwoju Unii Europejskiej, jej z³o¿onoœæ
oraz skalê. Opisane zosta³y równie¿ takie czynniki rozwoju, jak edukacja, badania, in-
frastruktura spo³eczna, spo³eczeñstwo informacyjne, etc., które wskazuj¹ na kierunek
interwencji finansowany przez instrumenty w³aœciwe dla danego obszaru œwiata.

W ramach zewnêtrznej pomocy i stosunków Unii Europejskiej wyró¿niamy trzy
podstawowe polityki obejmuj¹ce rozszerzenie, rozwój oraz s¹siedztwo.

Podstawy zewnêtrznej polityki rozwoju UE odnajdujemy w zapisach traktatowych,
tytu³ XX Wspó³praca na Rzecz Rozwoju Artyku³ 177 TWE wskazuje:

„1. Polityka Wspólnoty w dziedzinie wspó³pracy na rzecz rozwoju, stanowi¹c uzu-
pe³nienie polityk realizowanych przez Pañstwa Cz³onkowskie, sprzyja:
– trwa³emu rozwojowi gospodarczemu i spo³ecznemu krajów rozwijaj¹cych siê,

a w szczególnoœci najmniej uprzywilejowanym spoœród nich;
– harmonijnemu i stopniowemu w³¹czaniu krajów rozwijaj¹cych siê do gospodarki

œwiatowej;
– walce z ubóstwem w krajach rozwijaj¹cych siê.

2. Polityka Wspólnoty w tej sferze przyczynia siê do osi¹gniêcia ogólnego celu roz-
woju i wzmocnienia demokracji i zasady pañstwa prawnego oraz poszanowania praw
cz³owieka i podstawowych wolnoœci.

3. Wspólnota i Pañstwa Cz³onkowskie szanuj¹ zobowi¹zania i uwzglêdniaj¹ cele,
na które wyrazi³y zgodê w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych kom-
petentnych organizacji miêdzynarodowych”1.

Dzia³ania zewnêtrzne obejmuj¹ zakres rozci¹gaj¹cy siê od pomocy w rozwoju
spo³eczno-gospodarczym po szerzenie zasad demokracji, walkê z ubóstwem, czy wal-
kê z ograniczeniami w zakresie wolnoœci jednostek.

Pomoc skierowana jest nie tylko w kierunku rozwoju gospodarczego, ale równie¿
finansowane s¹ projekty w zakresie m.in. praw cz³owieka czy wsparcia budowy insty-
tucji demokratycznych, pomoc uchodŸcom palestyñskim na Bliskim Wschodzie, po-
moc s¹siedzka dla pañstw œródziemnomorskich, wschodnioeuropejskich i kaukaskich,
pomoc na Ba³kanach, etc.

Pomoc na rzecz rozwoju udzielana przez Uniê Europejsk¹ i pañstwa cz³onkowskie
to ponad po³owa œwiatowej pomocy tego rodzaju. Fakt ten, podkreœla istotê zagadnienia
i reprezentatywnoœæ stosowanych metod w ramach systemów wdra¿ania programów
pomocowych. Znaczenie Unii Europejskiej na arenie miêdzynarodowej kszta³towane
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jest miêdzy innymi przez aktywn¹ politykê rozwoju. Wspieranie w rozwoju biedniej-
szych regionów œwiata, ma na celu równie¿ zwiêkszanie stabilizacji sytuacji politycz-
nej i promocjê demokracji.

Unia Europejska definiuje priorytety polityki rozwoju okreœlaj¹c wyzwanie zwi¹zane
z rozwojem. Obszar, w ramach którego polityka rozwoju jest prowadzona ustalono
jako „Konsensus Europejski” wydany w formie wspólnego oœwiadczenia Rady i przed-
stawicieli Pañstw Cz³onkowskich zebranych w ramach Rady, Parlamentu Europejskie-
go i Komisji. Ustalono, i¿ nigdy wczeœniej likwidacja ubóstwa i zrównowa¿ony rozwój
nie by³y tak istotne. Likwidacja ubóstwa dokonuje siê w œwiecie coraz bardziej zgloba-
lizowanym, w którym wystêpuj¹ coraz liczniejsze zale¿noœci, sytuacja ta tworzy nowe
mo¿liwoœci, ale równie¿ nowe wyzwania.
„Zwalczanie œwiatowego ubóstwa jest nie tylko obowi¹zkiem moralnym; przyczyni siê
równie¿ do zbudowania bardziej stabilnego, pokojowego, zamo¿nego i sprawiedliwe-
go œwiata, odzwierciedlaj¹cego wspó³zale¿noœæ bogatszych i ubo¿szych krajów. W ta-
kim œwiecie nie pozwolilibyœmy co godzinê umieraæ z ubóstwa 1200 dzieciom; nie
stalibyœmy z boku podczas gdy miliard ludzi walczy o przetrwanie za mniej ni¿ dolara
dziennie, a z powodu HIV/AIDS, gruŸlicy i malarii umiera ponad 6 milionów ludzi
rocznie. Polityka rozwojowa stanowi trzon stosunków UE z wszystkimi krajami rozwi-
jaj¹cymi siê”2. Przy czym, nie zdejmuje siê odpowiedzialnoœci samych pañstw rozwi-
jaj¹cych siê w zakresie kszta³towania w³asnego rozwoju. Unia Europejska wskazuje
równoczeœnie, ¿e na krajach rozwiniêtych spoczywa pewna odpowiedzialnoœæ za ro-
zwój biedniejszych czêœci œwiata. Nale¿y podkreœliæ rosn¹ce znaczenie handlu, jako
czynnika rozwoju. Niezmiernie wa¿ne zagadnienia w obszarze pomocy to, jakoœæ
i skutecznoœæ pomocy.

W Konsensusie na rzecz rozwoju czytamy: „Wspó³praca na rzecz rozwoju le¿y
w zakresie wspólnych kompetencji Wspólnoty Europejskiej i Pañstw Cz³onkowskich.
Polityka wspólnotowa w dziedzinie wspó³pracy na rzecz rozwoju jest komplementarna
w stosunku do polityk realizowanych przez Pañstwa Cz³onkowskie. Kraje rozwijaj¹ce
siê ponosz¹ g³ówn¹ odpowiedzialnoœæ za swój w³asny rozwój. Lecz na krajach rozwi-
niêtych równie¿ spoczywa pewna odpowiedzialnoœæ. UE, zarówno na szczeblu Pañstw
Cz³onkowskich, jak i Wspólnoty, pragnie z ca³¹ moc¹ realizowaæ swoje zobowi¹zania.
Dziêki wspólnej pracy UE stanowi istotny czynnik zmiany na lepsze. UE dostarcza
ponad po³owê œwiatowej pomocy i jest zdecydowana, by zwiêkszaæ tê pomoc oraz jej
jakoœæ i skutecznoœæ. UE jest równie¿ najwa¿niejszym partnerem gospodarczym i han-
dlowym krajów rozwijaj¹cych siê, oferuj¹c im, a zw³aszcza krajom najmniej rozwiniê-
tym, szczególne korzyœci handlowe”3.

Jednym z zadañ jakie wyznacza sobie UE jest zwiêkszenie skutecznoœci pomocy
zewnêtrznej, aby osi¹gn¹æ wiêksze efekty UE deklaruje harmonizacjê pomocy, co do-
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2 Wspólne oœwiadczenie Rady i przedstawicieli rz¹dów Pañstw Cz³onkowskich zebranych w ra-
mach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki rozwojowej Unii Europejskiej:
Konsensus Europejski w Sprawie Rozwoju (Dz. U. UE C z dnia 24 lutego 2006 r.).

3 Wspólne oœwiadczenie Rady i przedstawicieli rz¹dów Pañstw Cz³onkowskich zebranych w ra-
mach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki rozwojowej Unii Europejskiej:
Konsensus Europejski w Sprawie Rozwoju (Dz. U. UE C z dnia 24 lutego 2006 r.).



brze obrazuje zmniejszenie iloœci uregulowañ, oraz wskazuje na lepsz¹ koordynacjê
pomocy.
„Pañstwa Cz³onkowskie i Wspólnota w równym stopniu kieruj¹ siê podstawowymi za-
sadami, fundamentalnymi wartoœciami i celami rozwoju ustalonymi na szczeblu wielo-
stronnym. Nasze starania na rzecz koordynacji i harmonizacji musz¹ przyczyniaæ siê
do zwiêkszania skutecznoœci pomocy. W tym celu, korzystaj¹c z postêpu osi¹gniêtego
w ostatnich latach, „Konsensus europejski na rzecz rozwoju” po raz pierwszy przedsta-
wia wspóln¹ wizjê, która ukierunkowuje dzia³ania UE w dziedzinie wspó³pracy na
rzecz rozwoju, zarówno na szczeblu Pañstw Cz³onkowskich, jak i Wspólnoty”4.

Pierwotnie pomoc kierowana by³a w stronê Afryki, jednak¿e w celu kompleksowe-
go realizowania celu eliminacji ubóstwa rozszerzono pomoc na inne czêœci œwiata.
„Pomoc w rozwoju i wspó³praca, pierwotnie koncentruj¹ce siê na Afryce, zosta³y roz-
szerzone na Azjê, Amerykê £aciñsk¹ oraz po³udniowe i wschodnie kraje œródziemno-
morskie w po³owie lat 70. Celem tych dzia³añ jest zawsze wspieranie zrównowa¿onego
rozwoju i wzrostu w krajach partnerskich, by pozyska³y one zasoby na eliminacjê ubó-
stwa. Unia jest pod ka¿dym wzglêdem zainteresowana wspieraniem partnerów i zachê-
caniem ich do wejœcia na drogê sukcesu i dobrobytu […] Umowy UE z partnerami na
ca³ym œwiecie obejmuj¹ nie tylko handel i tradycyjn¹ pomoc finansow¹ i techniczn¹,
lecz tak¿e reformy gospodarcze i inne, jak równie¿ wspieranie programów rozwoju in-
frastruktury, opieki zdrowotnej i szkolnictwa. Tworz¹ tak¿e podwaliny dialogu poli-
tycznego i zawieraj¹ klauzulê pozwalaj¹c¹ Unii na zawieszenie lub zaprzestanie
handlu, jeœli kraj partnerski pogwa³ci prawa cz³owieka”5.

Wspó³praca Unii z pañstwami trzecimi wyznaczana jest przez miêdzynarodowe po-
rozumienia czy umowy. Szczególn¹ uwagê Unia Europejska przywi¹zuje do wspó³pracy
w ramach grupy pañstw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, jest to najstarsze partnerstwo,
którego nadrzêdnym celem jest ograniczenie ubóstwa.

W sprawozdaniu rocznym z 2006 roku na temat wspólnotowej polityki rozwoju i re-
alizacji pomocy zewnêtrznej czytamy, i¿ „Umowa z Kotonu, tworz¹ca ramy stosunków
z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), stanowi najstarsze partnerstwo UE, a ma
na celu wspieranie rozwoju wspólnej strategii w zakresie ograniczania ubóstwa po-
przez faktyczn¹ koncepcjê partnerstwa. Wspólne instytucje, w tym Wspólne Zgroma-
dzenie Parlamentarne oraz Rada Ministrów AKP–UE, od pocz¹tku odgrywaj¹ w tym
partnerstwie g³ówn¹ rolê, a w³¹czenie spo³eczeñstwa obywatelskiego i innych zaintere-
sowanych stron przyczynia siê do zwiêkszenia skutecznoœci wspó³pracy AKP–UE.
W ramach umowy zintegrowano spo³eczne, gospodarcze, polityczne, kulturalne i eko-
logiczne aspekty trwa³ego rozwoju, co odzwierciedla odpowiednie zobowi¹zania miê-
dzynarodowe podjête przez UE i jej partnerów z AKP”6.
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4 Wspólne oœwiadczenie Rady i przedstawicieli rz¹dów Pañstw Cz³onkowskich zebranych w ra-
mach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki rozwojowej Unii Europejskiej:
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5 Komisja Europejska, Œwiatowy gracz, Stosunki zewnêtrzne Unii Europejskiej, „Wspólnoty Eu-
ropejskie” 2005, s. 6.

6 Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego
Sprawozdanie roczne 2006 na temat wspólnotowej polityki rozwoju i realizacji pomocy zewnêtrznej
w 2005 r., Bruksela, dnia 22.6.2006 KOM(2006) 326 wersja ostateczna, s. 7–8.



W krajach Azji i Ameryki £aciñskiej, nacisk po³o¿ony jest na ramy wspó³pracy
w zakresie wzmacniania zrównowa¿onego rozwoju, bezpieczeñstwa, stabilnoœci i de-
mokracji. Z pañstwami basenu morza œródziemnomorskiego wspó³praca koncentruje
siê na procesie pokojowym, stabilnoœci i dobrobycie oraz wspieraniu reform politycz-
nych oraz transformacji. Natomiast z wybranymi pañstwami Europy Wschodniej Azji
Centralnej, program TACIS koncentruje swoje dzia³ania na reformach instytucjonal-
nych i prawnych oraz na sektorze prywatnym i rozwoju gospodarczym, gospodarce rol-
nej i bezpieczeñstwie nuklearnym.

Komisja Europejska kieruje siê trzema rodzajami dzia³ania w osi¹ganiu celów roz-
woju – dialog polityczny, wspó³praca na rzecz rozwoju oraz handel. Szczególn¹ uwagê
Komisja Europejska przywi¹zuje do tego, aby powy¿sze wymiary by³y „jasne, kom-
plementarne, skoordynowane”7.

W formu³owaniu skutecznej polityki rozwoju nale¿y wskazaæ na dwa wa¿ne mo-
menty, pierwszy to przyjêcie Komunikatu Komisji w 2000 roku przez Parlament Euro-
pejski i Radê w sprawie „Polityki Wspólnoty Europejskiej w zakresie wspó³pracy na
rzecz rozwoju” oraz przyjêcie w 2005 roku nowej strategii polityki rozwoju pod nazw¹
Europejski Konsensus w sprawie Rozwoju. Pierwszy z nich podkreœla potrzebê za-
rz¹dzania pomoc¹ oraz wykorzystywanie zasady programowania, drugi dostosowuje
pomoc rozwojow¹ do Milenijnych Celów Rozwoju.

„Zewnêtrzna pomoc Unii przybra³a obecn¹ formê w 2000 roku. Parlament Europej-
ski oraz Rada przyjê³y komunikat Komisji w sprawie „Polityki Wspólnoty Europejskiej
w zakresie wspó³pracy na rzecz rozwoju”, który ustala strategiczny kierunek progra-
mowania oraz zasady zarz¹dzania pomoc¹ na rzecz rozwoju Wspólnoty Europejskiej.
Naczelne zasady polityki rozwoju to: prowadzenie przez pañstwa rozwijaj¹ce siê rów-
nie¿ w³asnego procesu rozwojowego; zwiêkszenia uwagi na spo³eczny wymiar wzro-
stu i rozwoju, zw³aszcza nadaj¹c priorytet redukcji ubóstwa oraz bezbronnym grupom
(tj. dzieciom, kobietom, niepe³nosprawnym), oraz skoncentrowanie siê na rezultatach
wdra¿anej pomocy”8.

Analiza pomocy zewnêtrznej UE ukaza³a jak wa¿ny jest dla ugrupowania globalny
rozwój. Dzia³ania polityczne nie skupiaj¹ siê wiêc wy³¹cznie na interesach wewnêtrz-
nych Unii, ale równie¿ s¹ skierowane do najbardziej potrzebuj¹cych obszarów œwiata.

„Wœród dziesiêciu najwiêkszych dawców pomocy a¿ szeœæ, to pañstwa cz³onkowskie
UE (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, W³ochy i Szwecja). Dzia³ania pomo-
cowe WE/UE id¹ w parze z dzia³aniami na rzecz wiêkszej spójnoœci ich polityki w zakre-
sie globalnego rozwoju. Istotn¹ inicjatyw¹ by³o tutaj przyjêcie w listopadzie 2005 r.
nowej strategii tej polityki pod nazw¹ Europejski Konsensus w sprawie Rozwoju. Dosto-
sowuje on pomoc rozwojow¹ WE/UE do Milenijnych Celów Rozwoju przede wszyst-
kim dziêki okreœleniu – po raz pierwszy w historii – wspólnych dla WE/UE i 25 pañstw
cz³onkowskich celów, zasad i wartoœci przyœwiecaj¹cych udzielaniu tej pomocy”9.
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7 Aid Delivery Methods. Volume 1. Project Cycle Management Guidelines, European Commis-
sion 2004, s. 4

8 Ibidem, s. 4.
9 K. Micha³owska-Gorywoda, Ramy prawno-instytucjonalne zewnêtrznych stosunków gospo-
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Pod wzglêdem instytucjonalnym pomoc zewnêtrzna zwi¹zana jest z polityk¹ pro-
wadzon¹ w ramach Komisji Europejskiej przez Dyrekcjê Generaln¹ ds. Rozwoju, Dy-
rekcjê Generaln¹ ds. stosunków zewnêtrznych, a w zakresie pomocy przedakcesyjnej
za prowadzenie polityki odpowiedzialna jest Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia.
Wa¿n¹ jednostk¹ Komisji Europejskiej jest Dyrekcja Generalna ds. Programów
Wspó³pracy Zewnêtrznej EuropeAid. Natomiast w ramach Parlamentu Europejskiego
odpowiedzialna za politykê rozwoju jest Komisja Rozwoju.

W celu przybli¿enia zakresu prac polityczno-administracyjnych, poni¿ej zostan¹
krótko opisane wybrane jednostki zajmuj¹ce siê zewnêtrzn¹ polityk¹ rozwoju.

Dyrekcja Generalna ds. rozwoju kszta³tuje politykê w dwóch wymiarach, global-
nym oraz sektorowym. G³ówne cele realizowane przez Dyrekcjê to d¹¿enie do coraz
bli¿szego zwi¹zku miêdzy handlem a rozwojem, wzmacnianie wspó³pracy i integracji
regionalnej. Dyrekcja koncentruje równie¿ swoje dzia³ania na wsparciu dla polityki
makroekonomicznej, rozwoju transportu, zapewnianiu bezpieczeñstwa ¿ywnoœci oraz
zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich, czy wreszcie praca na rzecz wzmac-
niania funkcjonowania instytucji.

Dyrekcja za g³ówny czynnik rozwoju uznaje handel, który mo¿e zapewniæ utrzyma-
nie wzrostu w d³u¿szej perspektywie. Po pierwsze, poprzez zwiêkszanie przywozu
towarów z biednych krajów oraz promowanie wymiany handlowej na obszarze swojego
regionu œwiata. Efektem powi¹zania rozwoju z handlem jest zwiêkszanie odpowie-
dzialnoœci pañstw otrzymuj¹cych pomoc za zwalczanie ubóstwa oraz stopniowe w³¹cza-
nie w gospodarkê œwiatow¹. Jednym z instrumentów polityki rozwoju w stosunku do
najs³abiej rozwiniêtych pañstw œwiata jest znoszenie ce³. Jednak¿e z uwagi na fakt, i¿
proces wzmacniania pozycji biednych pañstw na rynkach Unii Europejskiej jest d³ugo-
trwa³y i cechuje siê okresami stagnacji, kierunek pomocy to równie¿ infrastruktura
podstawowa oraz kapita³ ludzki. Dostarczana pomoc przez Dyrekcjê jest uwarunkowa-
na przestrzeganiem praw cz³owieka, wspieraniem polityki równych szans kobiet i mê¿-
czyzn, praw dzieci oraz poszanowanie œrodowiska.

Dyrekcja Generalna ds. Programów Wspó³pracy Zewnêtrznej (ang. EuropeAid)
jest odpowiedzialna za wdra¿anie programów i projektów w ramach pomocy zew-
nêtrznej na ca³ym œwiecie. Nadrzêdn¹ misj¹ Dyrekcji jest monitoring osi¹ganego
wk³adu programów pomocowych w realizacjê celów rozwojowych zarówno Unii Eu-
ropejskiej, jak i Narodów Zjednoczonych okreœlonych w Milenijnych Celach Roz-
woju.

EuropeAid wyznacza standardy oraz opracowuje metody wdra¿ania pomocy na
ka¿dym etapie, tj. od momentu identyfikacji potrzeb na danym obszarze czy w danym
sektorze do przeprowadzenia ewaluacji pomocy i wyprowadzenia z niej wniosków dla
kolejnego okresu finansowania pomocy.

Zakres odpowiedzialnoœci to przygotowanie procedur i regulacji w zakresie za-
rz¹dzania finansami, zamówieñ publicznych oraz praca nad upraszczaniem systemu
zarz¹dzania pomoc¹ zewnêtrzn¹.

Natomiast do zadañ Dyrekcji nie nale¿¹ takie obszary jak programy pomocy przed-
akcesyjnej czy pomoc humanitarna. Jednak¿e metody programowania i wdra¿ania
wypracowane przez Dyrekcjê s¹ wykorzystywane we wdra¿aniu pomocy przedak-
cesyjnej.
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Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego jest jedn¹ ze sta³ych komisji PE,
g³ównym obszarem dzia³ania komisji s¹ stosunki Unii Europejskiej z krajami rozwija-
j¹cymi siê. Jednoczeœnie komisja anga¿uje siê w dzia³ania zwi¹zane ze zmniejszaniem
ubóstwa na œwiecie oraz realizacj¹ Milenijnych Celów Rozwoju. Oprócz bezpoœred-
niego zwi¹zku z pomoc¹ zewnêtrzn¹ komisja zajmuje siê równie¿ stosunkami miêdzy
UE i partnerami z regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz monitorowaniem realizacji
umowy o partnerstwie AKP–UE z Kotonu.

Komisja Rozwoju w ramach polityki UE w dziedzinie rozwoju i wspó³pracy pro-
wadzi dialog polityczny z krajami rozwijaj¹cymi siê, zarówno dwustronny, jak i na
forum organizacji miêdzynarodowych i miêdzyparlamentarnych. Najwa¿niejszym in-
strumentem dzia³ania jest pomoc dla krajów rozwijaj¹cych siê oraz umowy o wspó³pra-
cy z tymi krajami. Jednoczeœnie komisja prowadzi monitoring praw cz³owieka,
wspiera wartoœci demokratyczne oraz wdra¿anie dobrego zarz¹dzania w krajach roz-
wijaj¹cych siê. Wspieranie skutecznoœci wdra¿ania zewnêtrznej pomocy Wspólnoty
Europejskiej opiera siê m.in. na programowaniu rozwoju na poziomie polityk sekto-
rowych oraz przede wszystkim na podejœciu projektowym do organizacji systemu
wdra¿ania pomocy.

Najwa¿niejszym zbiorem instrumentów wykorzystywanych przez Komisjê do pla-
nowania, programowania i zarz¹dzania zewnêtrzn¹ pomoc¹ Wspólnoty jest Zarz¹dzanie
Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management). Od strony analitycznej, instrument
ten opiera siê na Matrycy Logicznej (ang. Logical Framework), która pozwala na zi-
dentyfikowanie i wskazanie kierunku interwencji w danym obszarze problemowym.
Komisja Europejska przyjê³a Zarz¹dzanie Cyklem Projektu w 1992 roku, natomiast in-
strument ten by³ wykorzystywany ju¿ wczeœniej przez poszczególne pañstwa cz³on-
kowskie i innych darczyñców. Metody i zasady dostarczania pomocy w takiej formie
organizacyjnej i metodycznej rozwijane by³y przez Komisjê ds. Pomocy na rzecz Roz-
woju w ramach OECD.

„Zarz¹dzanie Cyklem Projektu (ZCP) to kreatywny i z³o¿ony proces – zarówno
sztuka, jak i nauka – zawieraj¹cy jako element negocjacji decyzji akceptowalnych
przez g³ównych udzia³owców procesu rozwoju. Praca grupowa, umiejêtnoœci komuni-
kacyjne oraz negocjacyjne to centralne elementy skutecznego ZCP, tak samo jak uzna-
nie dla politycznego kontekstu, w ramach którego podejmowane s¹ decyzje”10.

Zagadnienie metodologii pomocy jest istotne z punktu widzenia efektów polityki
rozwoju, która czêsto napotyka na krytykê jej skutecznoœci.

Instrumenty zewnêtrznej polityki rozwoju

W perspektywie finansowej 2007–2013 Unia Europejska zatwierdzi³a instrumenty
finansowe, które s¹ pewnego rodzaju konsolidacj¹ wczeœniejszego rozdrobnienia na
wiele pojedynczych instrumentów pomocy i stosunków zewnêtrznych, s¹ to m.in.:
– instrument finansowania wspó³pracy na rzecz rozwoju;
– Europejski Fundusz Rozwoju;
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10 Ibidem, s. 2.



– instrument finansowania wspó³pracy z pañstwami i terytoriami uprzemys³owionymi
oraz innymi pañstwami i terytoriami o wysokim dochodzie;

– Europejski Instrument S¹siedztwa i Partnerstwa;
– pomoc przedakcesyjna.

W celu ukazania zakresu i charakteru pomocy zewnêtrznej szerszej analizie podda-
ne zostan¹ Instrument finansowania wspó³pracy na rzecz rozwoju oraz Europejski Fun-
dusz Rozwoju.

Instrument finansowania wspó³pracy na rzecz rozwoju

Bezpoœrednim wsparciem dla polityki wspó³pracy Wspólnoty jest Instrument fi-
nansowania wspó³pracy na rzecz rozwoju, który w celu zwiêkszenia skutecznoœci
i przejrzystoœci pomocy, uchyli³ wczeœniej istniej¹ce akty prawne w formie roz-
porz¹dzeñ reguluj¹ce dzia³ania UE w zakresie wspó³pracy na rzecz rozwoju11. Liczba
uchylonych aktów prawnych ukazuje skalê i rozproszenie dzia³añ wspólnotowych
w zakresie pomocy zewnêtrznej.

Instrument obejmuje m.in. nastêpuj¹ce obszary:
– programy geograficzne;
– programy tematyczne.

Analiza powy¿szych obszarów w ramach niniejszego instrumentu, pozwoli³a zo-
brazowaæ skalê i zakres udzielanej pomocy.
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11 Z dniem 1 stycznia 2007 r. uchyla siê nastêpuj¹ce rozporz¹dzenia: Rozporz¹dzenie (WE)
nr 2110/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie dostêpu do pomo-
cy zagranicznej Wspólnoty; Rozporz¹dzenie (WE) nr 806/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wspierania równoœci p³ci w ramach wspó³pracy na rzecz rozwo-
ju; Rozporz¹dzenie (WE) nr 491/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. usta-
nawiaj¹ce program pomocy finansowej i technicznej dla pañstw trzecich w dziedzinie migracji i azylu
(AENEAS); Rozporz¹dzenie (WE) nr 1568/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie pomocy w zwalczaniu chorób zwi¹zanych z ubóstwem (HIV/AIDS, gruŸlicy i ma-
larii) w krajach rozwijaj¹cych siê; Rozporz¹dzenie (WE) nr 1567/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie pomocy w odniesieniu do polityk oraz dzia³añ i praw do-
tycz¹cych zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w krajach rozwijaj¹cych siê; Rozporz¹dzenie
(WE) nr 2130/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 paŸdziernika 2001 r. w sprawie
dzia³añ na rzecz pomocy przesiedleñcom w rozwijaj¹cych siê krajach Azji i Ameryki £aciñskiej;
Rozporz¹dzenie (WE) nr 2493/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 listopada 2000 r.
w sprawie œrodków maj¹cych na celu wspieranie pe³nej integracji wymiaru œrodowiskowego w proce-
sie rozwoju krajów rozwijaj¹cych siê; Rozporz¹dzenie (WE) nr 2494/2000 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie œrodków promocji ochrony i trwa³ej gospodarki lasami
tropikalnymi i innymi lasami w krajach rozwijaj¹cych siê; Rozporz¹dzenie (WE) nr 1726/2000 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie wspó³pracy na rzecz rozwoju
z Afryk¹ Po³udniow¹; Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1659/98 z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie
wspó³pracy zdecentralizowanej; Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1658/98 z dnia 17 lipca 1998 r.
w sprawie wspó³finansowania dzia³añ wraz z europejskimi pozarz¹dowymi organizacjami ds. rozwo-
ju w dziedzinach dotycz¹cych krajów rozwijaj¹cych siê; Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1292/96
z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie polityki pomocy ¿ywnoœciowej i zarz¹dzania pomoc¹ ¿ywno-
œciow¹ oraz dzia³añ specjalnych w celu wspierania bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego; Rozporz¹dzenie
Rady (EWG) nr 443/92 z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie finansowej i technicznej pomocy dla rozwi-
jaj¹cych siê krajów Azji i Ameryki £aciñskiej oraz wspó³pracy gospodarczej z tymi krajami (ALA).



Rozpocznijmy od programów geograficznych, które s¹ pomoc¹ wspólnotow¹ dla
krajów Ameryki £aciñskiej, Azji, Azji Œrodkowej i Bliskiego Wschodu12 oraz dla Re-
publiki Po³udniowej Afryki. Dzia³ania w ramach instrumentu podejmowane s¹ m.in.
w nastêpuj¹cych obszarach wspó³pracy i maj¹ na celu przede wszystkim wspieranie
wprowadzania w ¿ycie polityk zmierzaj¹cych do likwidacji ubóstwa oraz do osi¹gniê-
cia Milenijnych Celów Rozwoju.

W zakresie rozwoju spo³ecznego wyró¿nione zosta³y dwa czynniki rozwoju, które
maj¹ s³u¿yæ zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludnoœci tj. edukacja (przede wszyst-
kim na poziomie podstawowym) i zdrowie.

Dzia³ania w kategorii zdrowie, to: „zwiêkszenie dostêpu do œwiadczeñ zdrowot-
nych i ich œwiadczenia dla grup ludnoœci o niskich dochodach oraz dla grup zmargina-
lizowanych, w tym kobiet i dzieci, osób nale¿¹cych do grup dyskryminowanych
z powodów etnicznych, religijnych lub z jakichkolwiek innych powodów oraz osób
niepe³nosprawnych, koncentruj¹c siê g³ównie na zwi¹zanych z tym Milenijnych Ce-
lach Rozwoju, mianowicie na ograniczeniu umieralnoœci dzieci, poprawie zdrowia ma-
tek i dzieci oraz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz na zwi¹zanych z nim
prawach okreœlonych w agendzie Miêdzynarodowej konferencji w sprawie ludnoœci
i rozwoju (ICPD) z Kairu, rozwi¹zywaniu problemu chorób zwi¹zanych z ubóstwem,
w szczególnoœci HIV/AIDS, gruŸlicy i malarii”13.

Natomiast w kategorii edukacja, wyró¿nia siê nastêpuj¹ce dzia³ania: „przyznanie
w ramach szkolnictwa podstawowego pierwszeñstwa w uzyskiwaniu wykszta³cenia
podstawowego wysokiej jakoœci, po którym nastêpuje kszta³cenie zawodowe, oraz
zmniejszaniu nierównoœci w zakresie dostêpu do edukacji; promowanie obowi¹zkowe-
go i bezp³atnego nauczania do 15 roku ¿ycia w celu zwalczania wszelkich form pracy
dzieci. Dzia³ania na rzecz zapewnienia do 2015 r. powszechnego nauczania na pozio-
mie podstawowym oraz wyeliminowania nierównego traktowania ze wzglêdu na p³eæ
w szkolnictwie”14.

Katalog dzia³añ potwierdza, i¿ jednym z najwa¿niejszych czynników rozwojowych
jest edukacja. W pañstwach trzeciego œwiata czynnik ten ma o tyle wiêksze znaczenie,
¿e wszelkiego rodzaju patologie ograniczaj¹ce mo¿liwoœæ podejmowania edukacji
przez dzieci przybieraj¹ ogromn¹ skalê.
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12 Ameryka £aciñska – 1. Argentyna, 2. Boliwia, 3. Brazylia, 4. Chile, 5. Kolumbia, 6. Kostaryka,
7. Kuba, 8. Ekwador, 9. Salwador, 10. Gwatemala, 11. Honduras, 12. Meksyk, 13. Nikaragua, 14. Pa-
nama, 15. Paragwaj, 16. Peru, 17. Urugwaj, 18. Wenezuela. Azja – 19. Afganistan, 20. Bangladesz,
21. Bhutan, 22. Kambod¿a, 23. Chiny, 24. Indie, 25. Indonezja, 26. Koreañska Republika Ludo-
wo-Demokratyczna, 27. Laos, 28. Malezja, 29. Malediwy, 30. Mongolia, 31. Zwi¹zek Myanmar/Bir-
ma, 32. Nepal, 33. Pakistan, 34. Filipiny, 35. Sri Lanka, 36. Tajlandia, 37. Wietnam. Azja Œrodkowa –
38. Kazachstan, 39. Republika Kirgiska, 40. Tad¿ykistan, 41. Turkmenistan, 42. Uzbekistan. Bliski
Wschód – 43. Iran, 44. Irak, 45. Oman, 46. Arabia Saudyjska, 47. Jemen. Afryka – 48. Republika
Po³udniowej Afryki.

13 Art. 5 Programy geograficzne. Rozporz¹dzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹cego instrument finansowania wspó³pracy na rzecz roz-
woju (Dz. U. UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.).

14 Art. 5 Programy geograficzne, Rozporz¹dzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹cego instrument finansowania wspó³pracy na rzecz roz-
woju (Dz. U. UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.).



Jednoczeœnie dzia³ania w ramach pomocy rozwojowej koncentruj¹ siê na tak wa¿-
nych aspektach, jak uczenie siê przez ca³e ¿ycie, wspó³praca w zakresie nauki i techni-
ki, czy wymiana akademicka: „propagowanie kszta³cenia zawodowego, szkolnictwa
wy¿szego, uczenia siê przez ca³e ¿ycie, wspó³pracy kulturalnej, naukowej i technicz-
nej, wymiany akademickiej i kulturalnej, a tak¿e wzmacnianie wzajemnego zrozumie-
nia miêdzy krajami i regionami partnerskimi a Wspólnot¹”15.

W zakresie d¹¿enia do spójnoœci spo³ecznej i zatrudnienia wspiera siê m.in. nastê-
puj¹ce dzia³ania: „wzmacnianie ram instytucjonalnych w celu wspierania ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw oraz u³atwiania ich zak³adania, tak aby pobudzaæ tworzenie
miejsc pracy; propagowanie i ochrona podstawowych wolnoœci oraz praw cz³owieka,
umacnianie demokracji, praworz¹dnoœci, dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci i do-
brych rz¹dów, w tym dzia³ania s³u¿¹ce zwalczaniu korupcji”16.

W powy¿szych dzia³aniach odnajdujemy podejœcie UE do przedsiêbiorczoœci i kon-
centracjê wysi³ków na ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach. Dodatkowo w krajach
rozwijaj¹cych siê wspierane s¹ zadania s³u¿¹ce walce z korupcj¹.

Pomoc finansowana przez instrument, wspiera równie¿ dzia³ania w zakresie handlu
i integracji regionalnej, bardzo wa¿nym dzia³aniem jest praca na rzecz lepszych warun-
ków dla przedsiêbiorczoœci: „wspieranie krajów i regionów partnerskich w handlu, in-
westycjach i integracji regionalnej, w tym pomoc fachowa i budowanie zdolnoœci
w zakresie opracowywania i wprowadzania w ¿ycie racjonalnych polityk handlowych,
dzia³ania na rzecz lepszych warunków dla przedsiêbiorczoœci, racjonalnych polityk go-
spodarczych i finansowych oraz rozwoju sektora prywatnego, tak aby kraje i regiony
partnerskie mog³y czerpaæ korzyœci z integracji z gospodark¹ œwiatow¹, a tak¿e w celu
wspierania sprawiedliwoœci spo³ecznej oraz wzrostu s³u¿¹cego ubogim”17.

Szczególnie istotne dla gospodarki opartej na wiedzy jest przestrzeganie praw
w³asnoœci intelektualnej, instrument równie¿ wprowadza pomoc w tym zakresie, która
przyczynia siê nie tylko do integracji z gospodark¹ œwiatow¹, ale równie¿ tak wa¿nego
aspektu jak przystêpowania do Œwiatowej Organizacji Handlu: „wsparcie na rzecz
przystêpowania do Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO) oraz wprowadzania w ¿ycie
porozumieñ WTO, poprzez pomoc techniczn¹ oraz budowanie zdolnoœci, w szczegól-
noœci wprowadzanie w ¿ycie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw
w³asnoœci intelektualnej (Porozumienie TRIPS), zw³aszcza w obszarze zdrowia pu-
blicznego”18.
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15 Art. 5 Programy geograficzne, Rozporz¹dzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹cego instrument finansowania wspó³pracy na rzecz roz-
woju (Dz. U. UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.).

16 Art. 5 Programy geograficzne, Rozporz¹dzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹cego instrument finansowania wspó³pracy na rzecz roz-
woju (Dz. U. UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.).

17 Art. 5 Programy geograficzne, Rozporz¹dzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹cego instrument finansowania wspó³pracy na rzecz roz-
woju (Dz. U. UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.).

18 Art. 5 Programy geograficzne, Rozporz¹dzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹cego instrument finansowania wspó³pracy na rzecz roz-
woju (Dz. U. UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.).



Instrument w ramach kategorii infrastruktura, ³¹cznoœæ i transport, wspiera czynnik
rozwoju, który w artykule wskazany jest jako kluczowy dla osi¹gania wy¿szego pozio-
mu cywilizacyjnego. W tym zakresie instrument „przyczynianie siê do rozwoju infra-
struktury gospodarczej, w tym wspieranie integracji regionalnej, oraz dzia³anie na
rzecz szerszego zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych”19.

Programy tematyczne maj¹ charakter uzupe³niaj¹cy w stosunku do programów
geograficznych i obejmuj¹, najogólniej rzecz ujmuj¹c, okreœlony obszar dzia³añ nie-
zale¿ny od czynników geograficznych. Przyjrzyjmy siê najwa¿niejszemu z punktu
widzenia artyku³u programowi tematycznemu „Inwestowanie w ludzi”. Dzia³ania fi-
nansowane w ramach tego komponentu koncentruj¹ siê na poprawie standardu ¿ycia
i wzroœcie dobrobytu ludnoœci. Szczególnie dotyczy to pañstw najbiedniejszych i naj-
mniej rozwiniêtych oraz grup spo³eczeñstwa znajduj¹cych siê w najbardziej nieko-
rzystnej sytuacji”20.

Czynniki rozwoju zdefiniowane przez m.in. Bank Œwiatowy jako maj¹ce podsta-
wowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy, a dla pañstw rozwijaj¹cych siê
tworz¹ce mo¿liwoœæ przeskoków cywilizacyjnych s¹ równie¿ wspierane przez instru-
ment w ramach programów tematycznych. Obszar dzia³añ istotny z punktu widzenia
artyku³u to edukacja, wiedza i umiejêtnoœci. W artykule 12 Rozporz¹dzenia (WE)
nr 1905/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹cego instrument finansowania
wspó³pracy na rzecz rozwoju, odnajdujemy, nastêpuj¹ce dzia³ania:
– „poœwiêcenie szczególnej uwagi dzia³aniom podejmowanym w kontekœcie Milenij-

nych Celów Rozwoju na rzecz zapewnienia do 2015 r. powszechnego nauczania na
poziomie podstawowym oraz realizacji ram dzia³ania z Dakaru dotycz¹cych Eduka-
cji dla wszystkich;

– szkolnictwo podstawowe, œrednie i wy¿sze oraz kszta³cenie zawodowe i szkolenia
– lepszy dostêp do edukacji dla wszystkich dzieci oraz coraz lepszy dostêp dla kobiet
i mê¿czyzn w ka¿dym wieku w celu poszerzania wiedzy, umiejêtnoœci i zwiêkszenia
szans na rynku pracy, co sprzyja aktywnym postawom obywatelskim i samorealiza-
cji w perspektywie ca³ego ¿ycia;

– propagowanie szkolnictwa podstawowego wysokiej jakoœci, ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na dostêp do programów edukacyjnych dla dziewcz¹t, dzieci z obsza-
rów objêtych konfliktami oraz dzieci z marginalizowanych i bardziej wra¿liwych
grup spo³ecznych; dzia³anie na rzecz obowi¹zkowego i bezp³atnego nauczania do
15 roku ¿ycia w celu zwalczania wszelkich form pracy dzieci;

– rozwijanie sposobów mierzenia wyników nauczania w celu lepszej oceny jakoœci
kszta³cenia, szczególnie w zakresie umiejêtnoœci czytania i pisania oraz umiejêtnoœci
liczenia i podstawowych umiejêtnoœci ¿yciowych;
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19 Art. 5 Programy geograficzne, Rozporz¹dzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹cego instrument finansowania wspó³pracy na rzecz roz-
woju (Dz. U. UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.).

20 Art. 12 Inwestowanie w ludzi, Rozporz¹dzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹cego instrument finansowania wspó³pracy na rzecz roz-
woju (Dz. U. UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.).



– promowanie harmonizacji i ujednolicenia dzia³añ darczyñców na rzecz promowania
powszechnego, obowi¹zkowego i bezp³atnego szkolnictwa wysokiej jakoœci po-
przez inicjatywy miêdzynarodowe lub inicjatywy z udzia³em kilku krajów;

– wspieranie zintegrowanego spo³eczeñstwa opartego na wiedzy oraz przyczynianie
siê do zmniejszenia „przepaœci cyfrowej”, a tak¿e uzupe³nienia braków w wiedzy
i informacjach;

– poprawa poziomu wiedzy i innowacji poprzez naukê i technikê, jak równie¿ rozwój
sieci komunikacji elektronicznej oraz dostêp do nich w celu poprawy wzrostu
spo³eczno-ekonomicznego i zrównowa¿onego rozwoju w powi¹zaniu z miêdzynaro-
dowym wymiarem polityki badawczej UE”21.
Podsumowuj¹c analizê zakresu stosowania Instrumentu finansowania wspó³pracy

na rzecz rozwoju mo¿na stwierdziæ, i¿ oprócz oczywistych z punktu widzenia kierunku
pomocy dzia³añ takich, jak wspieranie demokracji, poszanowanie praw cz³owieka
i wolnoœci, instrument finansuje dzia³ania wzmacniaj¹ce czynniki rozwoju wspó³cze-
œnie uwa¿ane za najistotniejsze. Instrument wspiera edukacjê, szkolnictwo wy¿sze,
spo³eczeñstwo informacyjne, uczenie siê przez ca³e ¿ycie oraz wszelkie postawy
przedsiêbiorcze, czy rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Europejski Fundusz Rozwoju.

Kolejnym instrumentem pomocy zewnêtrznej jest Europejski Fundusz Rozwoju.
Zakres pomocy jest okreœlony na podstawie umowy z Kotonu w ramach szczegó-
³owych programów krajowych oraz programów horyzontalnych.

Umowa o partnerstwie miêdzy cz³onkami grupy pañstw Afryki, Karaibów i Pacyfi-
ku z jednej strony a Wspólnot¹ Europejsk¹ i jej pañstwami cz³onkowskimi z drugiej
strony, podpisana w Kotonie 23 czerwca 2000 roku definiuje cele wspó³pracy i wskazu-
je kierunek rozwoju. W artykule 1 Umowy czytamy: „Zgodnie z celami sta³ego rozwo-
ju oraz stopniowego w³¹czania krajów AKP w gospodarkê œwiatow¹, partnerstwo
koncentruje siê na celach ograniczenia, a wreszcie wyeliminowania ubóstwa. Cele oraz
zobowi¹zania miêdzynarodowe Stron przyœwiecaj¹ wszystkim strategiom na rzecz
rozwoju i s¹ realizowane za pomoc¹ zintegrowanego podejœcia, przy jednoczesnym
uwzglêdnieniu politycznych, gospodarczych, spo³ecznych, kulturowych i œrodowisko-
wych aspektów rozwoju. Partnerstwo dostarcza spójnych ram wspierania strategii na
rzecz rozwoju, przyjmowanych przez ka¿de pañstwo AKP. Element tych ram stanowi
sta³y wzrost gospodarczy, rozwój sektora prywatnego, zwiêkszanie zatrudnienia oraz
poprawianie dostêpu do zasobów produkcyjnych. Wspierane jest poszanowanie praw
jednostki oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb, wspieranie rozwoju spo³ecznego
oraz warunków równomiernego podzia³u owoców wzrostu. Wspierane i umacniane s¹
procesy integracji regionalnej i lokalnej, sprzyjaj¹ce w³¹czeniu krajów AKP w gospo-
darkê œwiatow¹ w dziedzinie handlu i inwestycji prywatnych. Integraln¹ czêœci¹ tego
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21 Art. 12 Inwestowanie w ludzi, Rozporz¹dzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹cego instrument finansowania wspó³pracy na rzecz roz-
woju (Dz. U. UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.).



podejœcia jest tworzenie mo¿liwoœci rozwojowych uczestników rozwoju oraz uspraw-
nianie ram instytucjonalnych niezbêdnych do spójnoœci spo³ecznej, funkcjonowania
spo³eczeñstwa demokratycznego i gospodarki rynkowej, a tak¿e do utworzenia aktyw-
nego i zorganizowanego spo³eczeñstwa”22.

Wspó³praca finansowa na rzecz rozwoju jest realizowana w oparciu o cele rozwojo-
we, strategie i priorytety ustanowione przez pañstwa AKP i zgodnie z nimi, zarówno na
poziomie krajowym, jak i regionalnym. Pod uwagê nale¿y wzi¹æ geograficzny, spo-
³eczny i kulturowy charakter tych pañstw, a tak¿e ich szczególny potencja³. Ponadto
wspó³praca ma m.in. za zadanie wspieraæ w³asnoœæ lokaln¹ na wszystkich poziomach
procesu rozwoju, oraz gwarantowaæ skutecznoœæ, koordynacjê i spójnoœæ pomocy23.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju pomoc¹ objête s¹ przede wszystkim
projekty i programy, wsparcie bud¿etowe kierowane jest bezpoœrednio do pañstw AKP,
których waluty s¹ wymienialne i swobodnie przenaszalne, lub kierowane poœrednio
z funduszy uzupe³niaj¹cych generowanych przez ró¿ne instrumenty Wspólnoty.

Kierunek wsparcia to zasoby ludzkie i materialne niezbêdne do skutecznego admi-
nistrowania i nadzorowania projektów oraz programów.

Oprócz standardowego katalogu wsparcia dla pañstw rozwijaj¹cych siê, przedmio-
tem finansowania w ramach instrumentu s¹ technologie informacyjne i komunikacyjne
oraz spo³eczeñstwo informacyjne. A wiêc równie¿ w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju wspierane s¹ czynniki rozwoju, które s¹ rozpatrywane w artykule, a wspó³czeœnie
uznawane za najwa¿niejsze czynniki rozwoju. Technologie informacyjne i komunika-
cyjne, uznano za jeden z warunków wstêpnych pozwalaj¹cych na w³¹czanie krajów
AKP w gospodarkê œwiatow¹. Jednoczeœnie uznano za taki czynnik budowanie i rozwój
spo³eczeñstwa informacyjnego.

Umowa o partnerstwie zapewnia obywatelom krajów AKP ³atwy dostêp do techno-
logii informacji i komunikacji przez, miêdzy innymi, nastêpuj¹ce œrodki:
– „rozwój oraz zachêcanie do korzystania z dostêpnych, odnawialnych zasobów ener-

getycznych;
– rozwój oraz rozbudowywanie niedrogich sieci bezprzewodowych o wiêkszym za-

kresie;
– rozwój oraz zachêcanie do korzystania z treœci lokalnych dla potrzeb technologii in-

formacyjnych i komunikacyjnych”24.
Umowa zawiera równie¿ zapis o wspó³pracy w dziedzinie technologii informacji

i komunikacji oraz spo³eczeñstwa informacyjnego.
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22 Art. 1 Cel partnerstwa, Umowa o partnerstwie miêdzy cz³onkami grupy pañstw Afryki, Kara-
ibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnot¹ Europejsk¹ i jej Pañstwami Cz³onkowskimi z drugiej stro-
ny, podpisana w Kotonu 23 czerwca 2000 roku (Dz. U. UE L z dnia 15 grudnia 2000 r.).

23 Art. 56 Zasady, Umowa o partnerstwie miêdzy cz³onkami grupy pañstw Afryki, Karaibów i Pa-
cyfiku z jednej strony a Wspólnot¹ Europejsk¹ i jej Pañstwami Cz³onkowskimi z drugiej strony, podpi-
sana w Kotonu 23 czerwca 2000 roku (Dz. U. UE L z dnia 15 grudnia 2000 r.).

24 Art. 43 Technologie informacji i komunikacji oraz spo³eczeñstwo informacyjne, Umowa o part-
nerstwie miêdzy cz³onkami grupy pañstw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnot¹ Eu-
ropejsk¹ i jej Pañstwami Cz³onkowskimi z drugiej strony, podpisana w Kotonu 23 czerwca 2000 roku
(Dz. U. UE L z dnia 15 grudnia 2000 r.).



Kszta³t polityki rozwoju i stosunków zewnêtrznych Unii Europejskiej ukazuje roz-
miar wyzwania dla Zachodu w niwelowaniu ubóstwa i ró¿nic rozwojowych poszcze-
gólnych rejonów œwiata. Przyjêty paradygmat czynników rozwoju determinuje kierunki
interwencji, a tym samym przedmiot finansowania (tj. poszczególne programy i pro-
jekty). Idea przeskoków rozwojowych pañstw rozwijaj¹cych siê i wchodzenie do œwia-
towej gospodarki rynkowej przyœwieca dzia³aniom instytucji miêdzynarodowych takich
jak Bank Œwiatowy, czy Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy. Unia Europejska zdaje
siê przyjmowaæ powy¿sz¹ ideê, chocia¿by poprzez przyjêcie Milenijnych Celów Roz-
wojowych (maj¹ zostaæ osi¹gniête do 2015 roku), jako wyznacznika pomocy zewnêtrznej.
Pytaniem otwartym pozostaje, czy tak szeroko i ambitnie zakrojone cele rozwojowe
mog¹ byæ skutecznie osi¹gniête (nie pomijaj¹c zagadnienia efektywnoœci), czy pozo-
stan¹ jedynie utopijnymi koncepcjami pañstw bogatych. Próbuj¹c choæby w jakimœ
stopniu odpowiedzieæ na to pytanie, nale¿y wskazaæ, i¿ Unia Europejska w dzia³aniach
pomocowych osi¹ga pewne wyniki, tzn. pañstwa otrzymuj¹ce pomoc realizuj¹ inwe-
stycje polepszaj¹ce standardy ¿ycia mieszkañców. Natomiast, zauwa¿alny progres
w poziomie rozwoju mo¿e wyst¹piæ w znacznie d³u¿ej perspektywie czasowej ni¿
zak³adany 2015 rok.
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