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Úvod
Rozvojová spolupráce patří mezi významné hodnoty Evropské unie (EU)1. Její kořeny
sahají již do doby podpisu Římských smluv,2 kdy Francie trvala na tom, aby se v jejich rámci
upravil také vztah k jejím zámořským územím. Ten postupně přerostl ve spolupráci
Evropských společenství (ES) a skupiny zemí Afriky, karibské oblasti a Tichomoří (AKT),
potvrzenou uzavřením první Smlouvy z Lomé roku 1975. Spolupráce se zeměmi AKT
představovala první multilaterálně uskutečňovanou rozvojovou politiku ES a byla proto
označována jako příkladné partnerství chudého jihu s bohatým severem.3 Postupně však ES
přesouvala své aktivity v do dalších částí třetího světa, nové podmínky přinesl konec studené
války a projevilo se mnoho nedostatků v dosavadním vztahu. To vše působilo jako „zápalná
šňůra“ dávající v polovině 90. let EU podnět k přehodnocení Loméských smluv a k zahájení
reformního procesu, který vyvrcholil roku 2000 podepsáním Dohody z Cotonou.

V své práci se chci zaměřit na období, kdy dosavadní vztah mezi EU a zeměmi AKT
procházel zásadní proměnou. Předně prozkoumám důvody, které EU vedly k myšlence, že
stávající podoba spolupráce není nadále udržitelná. Na to naváže stěžejní část práce týkající se
rozhodování o budoucnosti partnerství v novém tisíciletí. Vycházím ze skutečnosti, že na
počátku 90. let se státy AKT nacházely vůči EU v mnohem obtížnější pozici než v době
podpisu prvních Loméských smluv, čímž se snižovala jejich šance obrátit jednání pro ně
výhodným směrem. Asymetrie mezi oběma aktéry se samozřejmě projevila jak v samotném
jednacím procesu, tak i ve výsledné Dohodě z Cotonou. Na základě analýzy evropského
postoje v jednotlivých fázích jednání chci proniknout do způsobu, jakým se EU v dnešní době
chová k zemím AKT. Chci zjistit, jakou roli v její rozvojové politice hrají motivy nezištného
dárce a do jaké míry ji naopak vede vidina prosazení vlastních zájmů. Spolupráce EU a zemí
1

2
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Terminologie týkající se používání označení Evropská společenství (ES) a Evropská unie (EU) je v práci
vyřešena následovně. Pro události týkající se výhradně období před podpisem Maastrichtské smlouvy a
vznikem EU je pro přehlednost užíván termín ES. S tím, že je však nutno si uvědomit, že Loméské smlouvy
byly realizovány v rámci Evropského hospodářského společenství (EHS). Pojem EU se vztahuje na události
po roce 1993. Spolupráce se zeměmi AKT se dotýká jak prvního pilíře (který by proto bylo vhodné označovat
jako Evropské společenství) tak i dalších dvou pilířů. Pro lepší přehlednost se však v práci používá jednotný
pojem EU. Pojem EU je dále uveden vždy, když označení není důležité z historického hlediska, ale jen obecně
označuje Unii jako jednoho z aktérů.
Pro zjednodušení jsou v práci všechny smlouvy týkající se evropské integrace pojmenovány podle místa jejich
podpisu. Římské smlouvy z roku 1957 označují zakládací Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství a Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii. Maastrichtská smlouva
označuje Smlouvu o Evropské unii (podepsanou 1992, v platnosti od 1993). Amsterodamská smlouva
pojmenovává Pozměňující smlouvu o Evropské unii, smlouvy o založení Evropských společenství a
souvisejících aktů z roku 1997.
David, Dominique: 40 years of Europe – ACP relationship. The Courier´ACP- EU, September 2000 – Special
Issue – Cotonou Agreement, s. 12.
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AKT bývá často charakterizována jako partnerství. Domnívám se však, že ve vztahu dvou
rozdílných aktérů (kdy jeden v podstatě platí na toho druhého) nemohou být principy
partnerství zcela naplněny. Proto se chci zabývat i otázkou, zda je EU v rámci loméské
spolupráce ochotna občas ustoupit ze svých představ a zohlednit přání a potřeby rozvojových
zemí. V neposlední řadě je zajímavé pozorovat, jakým způsobem na přístup EU reagují státy
AKT.

Práci jsem se rozhodla vymezit teritoriálně i časově. Zaměřím se výhradně na
spolupráci EU a zemí AKT, neboť se jedná o první oblast, kde EU aplikovala svou
rozvojovou politiku. Z tohoto důvodu předpokládám, že téměř půl století jejího trvání se na
vztahu mezi EU a zeměmi AKT muselo projevit a jednání o reformě již byla postavena na
pevném základě dosavadních zkušeností.
Časově chci práci ohraničit obdobím od počátku 90. let do roku 2000, kdy byla
podepsána Dohoda z Cotonou. Počátek 90. let jsem zvolila kvůli velkému množství změn jak
na mezinárodní scéně, tak i uvnitř zemí EU a AKT, které se v té době nahromadily a staly se
příčinou pozdějšího vývoje. Zvlášť pozorně se chci věnovat především období let 1995 –
2000, kdy se formovala konkrétní podoba nové spolupráce. Roku 1995 se konala revize
Smlouvy Lomé IV, během níž státy EU poprvé veřejně demonstrovaly svou nechuť
k pokračování spolupráce, a od té chvíle reformní proces začal nabírat jasnější obrysy. Práci
zakončím uzavřením Dohody z Cotonou a popsáním nejdůležitějších změn, které přinesla.
Nehodlám se již věnovat fungování nových ujednání v současnosti, neboť pro to zatím
nemám dostatečný časový odstup4 a ani to neodpovídá rozsahu a zaměření této práce.
Celou problematiku jsem se rozhodla pojmout spíše z pohledu EU, neboť ta
v „loméském partnerství“ vystupuje v roli dárce a má tedy větší prostor k jeho ovlivňování.
Vzhledem k nechuti jejích členů spolupráci dále prodlužovat to také byla ona, kdo dal impuls
k reformě a jejíž koncept byl pro uzavření nové dohody stěžejní.
Práci koncipuji chronologicky i tématicky. Je to logické, neboť jednotlivé události
popisuji tak, jak šly za sebou, zároveň však vedle sebe musím klást názory zúčastněných stran
na probíraná témata. Jen tak mohou vyjít na povrch nejvíce sporné prvky.
Úvodní část první kapitoly nastiňuje stručně vývoj dosavadních Loméských smluv a
způsob jakým jsou realizovány. Její další a pro celou práci mnohem důležitější část se opírá o
tezi, že evropská rozvojová politika byla vždy ovlivňována příslušnou dobou a pro EU
4

Nová ekonomická ujednání mají vstoupit v platnost až roku 2008, přičemž do té doby probíhá přípravné
období.
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stěžejními tématy. V 50. a 60. letech, kdy se začínala utvářet spolupráce mezi ES a zeměmi
AKT, ji určovaly dva významné mezinárodní faktory, tj. studená válka a proces dekolonizace.
Ty již na počátku 90. let nebyly aktuální, přesto se jimi zabývám, neboť jsou nezbytné pro
pochopení pozdějšího vývoje.
Kapitola druhá navazuje přímo na kapitolu první a na jejím základě analyzuje
bezprostřední příčiny vedoucí k požadavku reformy dosavadní spolupráce. Ty odrážely
především rozpad bipolárního světa a nastolení nového mezinárodního řádu, vnitřní proměny
ES/EU a nepříznivou situaci v samotných státech AKT.
Třetí kapitola vychází z jednání o revidované Smlouvě Lomé IV, kterým EU jasně
dala najevo, že cesta změny je nevyhnutelná. Rozběhl se kolotoč jednání a různých návrhů,
zabývajících se tím, zda je vůbec možné loméskou spolupráci obnovit a pokud ano, v jaké
podobě. Kapitola shrnuje tuto diskusi a ukazuje názorový vývoj, který se na půdě EU odehrál
od uzavření revidované Smlouvy Lomé IV do přijetí jednacího mandátu Evropské komise
(EK). Na to pak navazovalo samotné jednání o nové dohodě, jež přímo odráželo fakt, že státy
AKT již zdaleka nepatřily do tradiční evropské zájmové sféry. Kapitola se zabývá pozicí obou
aktérů a snaží se postihnout asymetrii pro jednání typickou.
Čtvrtá kapitola vztahující se k samotné Dohodě z Cotonou by tuto nerovnost měla dále
doložit. Popisuje nejdůležitější změny v oblastech, kde to při jednáních nejvíce „jiskřilo“, ale
které zároveň daly spolupráci EU a zemí AKT zcela novou tvář. Kapitola není podrobnou
analýzou nové dohody, pouze se snaží vytknout prvky, na jejichž zařazení měla EU největší
zájem, nebo naopak takové, ve kterých byla ochotna ustoupit ve prospěch zemí AKT. Tím by
spolu s předchozí kapitolou měla odpovědět na jednu z položených otázek, tj. do jaké míry
poskytla EU státům AKT prostor se vůči ní prosadit.

Proces vedoucí k podpisu Dohody z Cotonou lze považovat za důležitý ze dvou
důvodů. Za prvé, EU během něj demonstrovala, jakým směrem se bude do budoucna vyvíjet
její rozvojová politika. Za druhé, jednání o tak „revolučních“ návrzích v rámci loméské
spolupráce zažily země AKT poprvé. Vzhledem k tomu, že následkem postupující globalizace
se zájmy vyspělých a rozvojových států stále více propojují, to nebylo zřejmě ani jednání
poslední. Z tohoto důvodu považuji za vhodné zmapovat, jaký postoj EU vůči rozvojovým
zemím (v tomto případě státy AKT) zaujímá, neboť ten pravděpodobně bude stále aktuálnější.
Problematika se navíc stává důležitou i pro nás, občany České republiky. Vstupem do
EU jsme se zavázali přijmout společné právní závazky v oblasti rozvojové pomoci. Navíc se
předpokládá, že se od letošního roku začneme aktivně podílet na utváření devátého
6

Evropského rozvojového fondu a naši ministři budou na půdě Rady EU spolurozhodovat o
postoji EU vůči zemím AKT. I proto je dobré ujasnit si v této oblasti rozložení sil.
Téma bylo v České republice dlouhou dobu opomíjeno, poslední dobou se však
dostává ke slovu častěji. Autoři Petr Jelínek a Eva Cibulková mu věnují část svých publikací,
ty však přinášejí především obecné informace. Při sběru materiálů jsem narazila i na dvě
relevantní diplomové práce.5 Jedna se zabývá výhradně politickou dimenzí spolupráce a druhá
se věnuje vývoji Loméských smluv od počátku až do současnosti. Téma vztahu EU a zemí
AKT v době reformního procesu není zřejmě v česky psané literatuře prozkoumáno, a
z tohoto důvodu bych byla ráda, kdyby moje práce tuto mezeru zaplnila.

Charakteristika literatury
Vzhledem k nedostatku česky psané literatury o problematice vztahu mezi EU a
zeměmi AKT jsem převážně čerpala z literatury cizojazyčné. Publikaci Petra Jelínka
Rozvojová politika Evropské unie a Evy Cihelkové Vnější ekonomické vztahy Evropské unie
jsem však ocenila především při převádění určitých pojmů do češtiny. Vzhledem k tomu, že
terminologie týkající se této tématiky není v českém jazyce zatím ustálená, vycházím
z překladu těchto dvou autorů.
Z použitých monografií je třeba vyzdvihnout především knihu Majorie Listerové The
European Union and the South, která shrnuje evropskou rozvojovou politiku od jejích
počátků do poloviny 90. let. Kniha se sice již nezabývá pozdějším vývojem, nicméně se
obsáhle věnuje proměně, kterou prošel vztah mezi EU a zeměmi AKT na přelomu 80. a 90.
let, a z toho důvodu je pro moji práci velkým přínosem. Přesto je vhodné doplnit její četbu
ještě dalšími autory, neboť občas Listerová až příliš demonstruje své sympatie k třetímu
světu, což se negativně projevuje na dojmu nestrannosti. Doporučit lze dílo Martina Hollanda
The European Union and the Third World. Ten se sice na Majorie Listerovou v mnoha
oblastech odvolává, na druhou stranu přistupuje k celé problematice více konstruktivně a
objektivně. Může to být dáno faktem, že se jedná o novozélandského autora, který si
k evropské problematice snadněji vytvoří jistý odstup.
Informace o myšlenkovém základu pro realizaci rozvojové spolupráce mi poskytl
španělský autor José Antonio Sanahuja v knize La cooperación al desarollo en un mundo en
cambio. Olav Stokke v knize Perspectives on European Development Cooperation doplňuje
5

Viz dále Kopicová, Magdaléna: Od pomoci k partnerství : politická dimenze rozvojové spolupráce Evropské
unie a zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut mezinárodních
studií. Katedra evropských studií, Praha, 2006.; Holubová, Eva: Vztahy Evropské unie a ACP států. Univerzita
Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut politologických studií, Praha 2005.
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tento obecný rámec o přístup jednotlivých evropských zemí k třetímu světu. Z knih týkajících
se konkrétně problematiky jednání EU s třetími vyspělými i rozvojovými zeměmi je třeba
zmínit dílo Ole Elgstroma a Christera Jonssona European Union Negotiations: Processes,
Network and Institutiones. Považuji je za nezbytné pro hlubší porozumění způsobu, kterým
jednání mezi EU a státy AKT probíhalo.
Publikace Aidana Coxe The European Union External Cooperation Programmes,
Policies, Managments and Distributions má význam pro zpracování jakékoliv práce týkající
se rozvojové spolupráce EU, neboť přináší detailní popis evropské rozvojové pomoci, jejího
administrativního zřízení, způsob financování jednotlivých projektů, podmínky, které musí
splňovat.
Velké množství informací jsem dále přebírala z časopisových článků, které se většinou
jednotlivých částí zvoleného tématu týkají podrobněji než používané monografie. Kvalitní
články lze nalézt především v časopisech European Foreign Affairs Review, Third World
Quarterly. Časopis European Foreign Affairs Review (vydávaný nakladatelstvím Kluwer Law
International) se převážně zaměřuje na zahraničněpolitické aktivity EU, přičemž vztahům se
zeměmi třetího světa je věnován poměrně rozsáhlý prostor. Third World Quarterly
(nakladatelství Routledge) patří k nejvýznamnějším časopisům o rozvojové problematice.
Oproti předešlému se zaměřuje na užší témata a zpracovává je více do hloubky.
Specifičnost spolupráce EU a zemí AKT dokládá mj. i to, že Evropská komise pro ni
vydává zvláštní časopis The Courier ACP – EU . Informace z tohoto časopisu je třeba
přejímat opatrně, neboť EU přeci jen nemá zájem „chlubit“ se svými případnými neúspěchy.
Na druhou stranu, pokud ve spolupráce něco funguje, je velmi pravděpodobné, že o tom The
Courier přinese aktuální informace. Kromě toho zde lze nalézt zajímavé rozhovory s osobami
pohybujícími se v oblasti rozvojové spolupráce.
Úhel pohledu EU dobře vyvažují například studie nevládních organizací. Za relevantní
považuji především síť neziskových evropských organizací EUROSTEP, která se pravidelně
k evropské rozvojové pomoci vyjadřuje a ke všem významnějším událostem publikuje na
internetových stránkách kvalitní studie. Na internetu jsem dále získala přístup k používaným
pramenům. K tomu jsem využila především webové stránky Evropské komise a Sekretariátu
zemí AKT.
Velkou část používaných monografií a časopisů jsem nalezla ve sbírkách knihovny
Ústavu mezinárodních vztahů. Ty co zde nebylo možné sehnat jsem si obstarala během krátké
návštěvy Univerzity v Kostnici.
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1. Loméské smlouvy zblízka
1.1. Čtyři generace „ Lomé“
Spolupráce EU a zemí AKT patří k základním kamenům evropské rozvojové politiky.
Její počátky lze datovat již do podpisu Římských smluv v roce 1957, které na výslovné přání
Francie musely zohlednit i přítomnost francouzských zámořských teritorií. Na jejich podporu
byl zřízen Evropský rozvojový fond (EDF), nástroj, který v podstatě nezměněn přetrval
dodnes. Tento první koncept evropské rozvojové spolupráce pozbyl aktuálnosti v průběhu 60.
let, kdy většina francouzských zámořských území získala nezávislost, a bylo třeba
poohlédnout se po novém uspořádání vztahu mezi evropskými státy a bývalými koloniemi.6
Z toho důvodu došlo postupně k podpisu dvou Yaundských smluv7, které opět
vycházely vstříc francouzským zájmům, zároveň to však byla první multilaterálně
poskytovaná rozvojová pomoc ES.8 Smluvní státy měly v porovnání s jinými rozvojovými
zeměmi výhodný přístup na evropský trh, zároveň však i oni musely otevřít své trhy
evropskému zboží, neboť dosud se jednalo o reciproční spolupráci. I z tohoto důvodu se našlo
mnoho kritiků, kteří odsuzovali Yaundské smlouvy jako pouhý neokoloniální přežitek
zajišťující Francii vliv v bývalých koloniích.9 V průběhu trvání druhé Yaundské smlouvy
navíc přistoupila do ES Velká Británie10 a požadovala rozšířit spolupráci na další země
Commonwealthu.11 To spolu s neúspěchy Yaundských smluv dalo impuls k úvaze o zcela
novém konceptu spolupráce a roku 1975 uzavřelo 46 rozvojových států a 9 států ES v Lomé,
v hlavním městě Toga, první Loméskou smlouvu. Georgetownskou dohodou zároveň vznikla
skupina zemí Afriky, karibské oblasti a Tichomoří (AKT), jejímiž základními principy se
měla stát jednota a solidarita, a která především poskytla spolku několika rozvojových zemí
dosud chybějící právní základ.12
Země AKT opět mohly využívat bezcelního přístupu na chráněný evropský trh a na
rozdíl od Yaundských smluv je již netížila reciproční povinnost vůči ES. Dalším rysem
6

Holland: European Union, s. 27.
První Yaundská smlouva byla podepsána v roce 1963 a druhá v roce 1969. Jejími členy byli Burundi,
Kamerun, Středoafrická Republika, Čad, Kongo, Dahomej, Gabon, Pobřeží Slonoviny, Madagaskar, Mali,
Mauritánie, Niger, Rwanda, Senegal, Somálsko, Togo, Horní Volta a Zair.
8
Holland: European Union, s. 28.
9
Tamtéž, s. 33.
10
Spolu s Dánskem a Irskem vstoupila Velká Británie do ES roku 1973.
11
Jelínek, Petr: Rozvojová politika Evropského společenství. Mezinárodní politika, 2003, č. 6, s. 31.
12
Karl, Kenneth: From Georgtown to Cotonou: The ACP Group faces up to new chalenges. The Courier ACP –
EU, 2000, staženo 25. 3. 2006 z:
http://ec.europa.eu/comm/development/body/publications/courier/courier_acp/en/en_020.pdf.
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Loméské smlouvy byl princip partnerství, který přes značné rozdíly obou aktérů a přes
skutečnost, že země AKT byly do velké míry závislé na pomoci a vstřícném přístupu ze
strany ES, garantoval zemím AKT suverenitu a rovné zacházení.13 Nelze také nezmínit
smluvní charakter počínající spolupráce, který zaručoval oběma stranám práva a ukládal jim
povinnosti, a dále skutečnost, že dohoda byla dojednána na poměrně dlouhou dobu pěti let.14
První Loméská smlouva se soustředila především na ekonomickou stránku rozvojové
spolupráce a jejím největším přínosem se stalo představení pomocného programu STABEX.
Prostředky z něj měly státům AKT vyvážejícím zemědělské produkty kompenzovat ztráty
vzniklé kolísáním cen na světových trzích popřípadě neúrodou. Ve své počáteční fázi
zahrnoval STABEX 29 komodit,15 ale v průběhu trvání spolupráce tento počet stoupl na 50.
Nejprve se STABEX zčásti vyplácel ve formě nízkoúrokových půjček, ty se však později
stále více nahrazovaly přímo granty.16 Základem pro výpočet příslušné platby byla výše ztráty
v exportu určité komodity v porovnání s minulým obdobím.17
V roce 1980 potvrdily státy ES a AKT trvání loméské spolupráce podepsáním
smlouvy Lomé II Ta měla opět trvat pět let a příliš se nelišila od té minulé. Významnou
novinkou se stal pouze program SYSMIN, který měl v podstatě stejnou strukturu i cíl jako
STABEX a jen se koncentroval na vývoz těžených surovin.18 Podporu z něj mohl žádat ten
stát, pro který zisk z exportu určité suroviny představoval alespoň 15% z celkového příjmu z
vývozu.
Smlouva Lomé III (podepsána roku 1985) již odrážela fakt, že především Afrika, ale
v menším rozsahu i karibské a tichomořské státy utrpěly v 80. letech vážný ekonomický
pokles. V této době také zavedla Světová banka a Mezinárodní měnový fond programy
strukturálního přizpůsobení19, které ES aktivně podporovala. S požadavkem, aby vlády států
13

Edwards, G. v Hill, Christopher – Smith, Michael: International Relations and the European Union. Oxford
University Press, New York 2005, s. 44.
14
Cox, Aidan - Chapman, Jenny: The European Union External Cooperation Programmes: Policies,
Management and Distribution, Overseas Development Institute, London 1999, s.56.
15
Jednalo se například o čaj, kakao, kávu a bavlnu.
16
Lomé IV již poskytoval 96% výplat STABEXU ve formě grantu. Viz dále Cihelková, Eva: Vnější ekonomické
vztahy Evropské unie. Beck, Praha 2003, ss. 295 – 297.
17
Nejprve se určí referenční hladina, což je průměrná hodnota příjmu během posledních šesti let s výjimkou 2 let
s nejnižším a nejvyšším ziskem. Z toho se pak určí transferová částka, která představuje rozdíl mez referenční
hladinou a aktuálním příjmem. Ta je nakonec o trochu snížena, minimální příjem však zůstává garantován.
Zdroj: Cihelková: Vnější vztahy, s. 295 – 297.
18
Konkrétně se jednalo o bauxit, hliník, měď, kobalt, železo, fosfáty, mangan, uran a rtuť.
19
Tento program navrhla pro rozvojové země na konci 80. let Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Jeho
hlavní náplní byla transformace ekonomik rozvojových zemí za účelem stabilizace jejich makroekonomické
situace. Dále měl zlepšit podmínky pro rozvoj soukromého sektoru, národních trhů a tržních vztahů celkově.
Hlavními nástroji strukturálního přizpůsobení měla být deregulace, privatizace a otevírání trhů.
Zdroj: Adamcová: Ekonomické vztahy Evropské unie a rozvojových zemí – utváření rozvojové politky EU,
staženo 25. 3. 2006 z: http://nb.vse.cz/icre/books/sb-022/08.pdf.
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AKT tyto programy realizovaly, souviselo první podmiňování pomoci.20 Spolupráce se už
také nesoustředila jen na ekonomickou oblast, ale do popředí se tlačil důraz i na kulturní a
sociální rozvoj.
Uzavírání Lomé IV21 zastihlo obě strany ve zcela odlišné mezinárodní situaci. Státy
AKT se již zdaleka „nehřály na výsluní“ ES, naopak ES začínala svou pozornost obracet
jiným směrem a země AKT se ještě ke všemu nacházely v zoufalé hospodářské situaci a
v obrovském zadlužení. ES se proti dluhu snažila bojovat další podporou strukturálního
přizpůsobení a přeměnou všech půjček z programů STABEX a SYSMIN na granty. Kromě
toho Evropská investiční banka22 snížila maximální úrok pro rizikový kapitál z 5% p.a. na 3%
p.a.
Pro další vývoj spolupráce se dále stala významnou především pozornost zaměřená na
dodržování lidských práv a demokratických principů, přičemž jejich porušování mohlo být
potrestáno omezením pomoci.23

1.2. Podoba loméské spolupráce
V pozadí fungování Loméských smluv stojí od jejich vzniku tři společné instituce,
jejichž struktura se dodnes téměř nezměnila. Na vrcholu stojí Rada ministrů EU a AKT,
kterou tvoří členové Rady EU, zástupci Evropské komise (EK) a hlavy vlád zemí AKT.
V jejím čele se střídá člen Rady EU a zástupce států AKT. Obvykle se schází jednou ročně,
podle potřeby však může i častěji. Kromě rozhodovací pravomoci patří dále do jejích
kompetencí vedení politického dialogu, přijímání opatření a rozhodnutí důležitých pro
realizaci dohod a přezkoumávání a řešení problémů. Jednotlivé návrhy nabývají moci tehdy,
vysloví-li se pro ně v Radě alespoň dvě třetiny států AKT a polovina států EU.
Radě ministrů se zodpovídá Výbor velvyslanců, který slouží jako její podpůrný orgán.
Zasedá v něm zástupce každého státu EU, vedoucí diplomatické mise každého ze států AKT
v Bruselu a zástupci EK. Vykonává rozhodnutí Rady a může jí předkládat vlastní návrhy.

20

Holland: European Union, s. 42.
Dohoda Lomé IV byla uzavřena na celých deset let a po pěti letech měl být obnoven pouze finanční protokol.
22
Evropská investiční banka byla založena smlouvou o EHS. Jednou z jejích činností je půjčování prostředků na
investice v rozvojových zemí. Je vlastněna členskými státy, které upisují její kapitál, a je finančně nezávislá na
rozpočtu ES. Zdroj: Malá encyklopedie Evropské unie, ÚMV, Praha 1997;
23
Roku 1994 byla pomoc omezena Gambii, Rovníkové Guinei, Libérii, Nigérii, Somálsku, Sudánu, Togu a
Zairu. Zdroj: Mayall, J. v Hill: Relations, s. 300.
21
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Hlas lidu reprezentuje Společné parlamentní shromáždění. Zástupci Evropského
parlamentu (EP) a národních parlamentů zemí AKT se scházejí dvakrát do roka a jejich
funkce je převážně poradní. Zároveň však mohou připravovat nové iniciativy zaměřené na
posílení a zlepšení spolupráce.

Na půdě EU se realizací Loméských smluv zabývá především EK, respektive její
výkonný orgán Generální ředitelství pro rozvoj (DG VIII).24 Prostředky na podporu zemí
AKT jsou čerpány z Evropského rozvojového fondu ( EDF ), jehož výši musí jednomyslně
schválit Rada EU a který je uzavírán vždy na pět let (viz tabulka 1). Oproti tomu rozvojová
pomoc ostatním zemím třetího světa je realizována prostředky z rozpočtu EU, na kterém se
Rada EU shoduje pouze kvalifikovanou většinou, a ke slovu se zde dostává i EP.25 Odlišný
způsob financování také dokládá specifičnost vztahu EU a zemí AKT.

1.3. Loméské smlouvy v mezinárodním a ideologickém kontextu
1.3.1. Počátky spolupráce ES a zemí AKT v kontextu mezinárodního
vývoje

Rozvojová politika ES vznikala v 50. a 60. letech 20. století, tedy v období, kdy
mezinárodní systém procházel přerodem, a přímo ji ovlivňovaly dva nejvýznamnější faktory
doby, tj. proces dekolonizace a utváření bipolárního světa. 26 V čase začínající studené války
byla nejvýraznějším evropským motivem pro poskytování pomoci snaha rozšířit
nekomunistický tábor posilováním pravicových režimů a vytvářením volných trhů. Vzhledem
k tomu, že stejným způsobem (jen s opačnými ideologickými znaménky) postupoval i SSSR,
stala se rozvojová pomoc především nástrojem získávání spojenců. Jiná kritéria v podstatě
neexistovala a většinou se tedy ani nebral zřetel na to, do jakých rukou se pomoc skutečně

24

Do roku 1985 spravovalo Generální ředitelství pro rozvoj ( DG VIII) veškerou rozvojovou pomoc EK.
Spolupráci s Asií, Jižní Amerikou a Středomořím a později s východní Evropou pak převzalo Generální
ředitelství pro vnější vztahy ( DG I).Generálnímu ředitelství pro rozvoj pak zůstala jen správa spolupráce se
zeměmi AKT. Zdroj: Cox: External Cooperation, s. 19.
25
Při jednání o výši příspěvku do EDF není souhlas EP zapotřebí, roli zde naopak hrají národní parlamenty.
Pro podrobnější popis struktury evropské rozvojové politiky viz. dále Vanhoonacker, S. v Hill: Relations.
26
Stokke, Olave: Perspectives on European Development Cooperation. Routledge, London 2005, s. 34.
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dostala. Do konce 80. let tak ES podpořila mnoho režimů, jejichž přístup k dodržování
lidských práv byl více než sporný.27

Dalším faktorem, který významně přispěl ke vzniku partnerství ES a zemí AKT, byl
vrcholící dekolonizační proces v 50. a 60. letech 20. století. Především Francie měla obrovský
zájem udržet si nadále ekonomický a kulturní vliv ve svých bývalých koloniích.28 Spolu s
dalšími evropskými státy (od 70. let zejména s Velkou Británií) si byla vědoma toho, že se na
území bývalých kolonií nalézá mnoho zdrojů surovin, a že je v jejím zájmu zajistit si k nim
přístup. Dovážené zboží z chudých států AKT navíc nemohlo nijak ohrozit evropské
producenty, což se ovšem nedalo říci o exportu z Japonska a dalších asijských rychle
expandujících států. ES si proto od prvních Loméských smluv slibovala mj. ochránění svého
trhu před asijskou konkurencí. Vrcholem všech událostí byla ropná krize v 70. letech, která
znovu nasměrovala pozornost evropských zemí k energetickým zdrojům v bývalých koloniích
a umožnila podepsání první smlouvy z Lomé za tak výhodných podmínek pro státy AKT,
které se již nikdy znovu neměly opakovat.29

1.3.2. Teoretické pozadí vztahu mezi ES a státy AKT

Současně s novým mezinárodním pořádkem vznikaly v 50. a 60. letech 20. století
různé rozvojové teorie, na jejichž pozadí se formovaly i počátky vztahu mezi ES a zeměmi
AKT. Lze pozorovat několik směrů, které se vyvíjely současně, každý však pojímal pohnutky
pro poskytování pomoci chudým státům jinak.
První směr bývá označován jako teorie mezinárodního realismu.30 Zcela souvisí
s vývojem studené války a rozvojovou pomoc považuje výhradně za nástroj získávání
vhodných spojenců. Navazuje na učení představitele politického realismu Hanse
Morgenthaua31 a domnívá se, že většina pomoci je poskytována jen jako určitá forma úplatku,
kterým si mocné státy zajišťují prosazení svých ekonomických a politických cílů.32
27

Stokke: Perspectives, s. 35.
Mayall, J. v Hill: Relations, s. 296.
29
Arts, Karin – Byron, Jessica: The Mid – term review of the Lomé IV. Convention: Heralding the future?,
Third World Quarterly, 1997, č.1, s. 75.
30
Stokke: Perspectives, s. 38.
31
Pro podrobný popis politického realismu viz dále Drulák, Petr: Teorie mezinárodních vztahů. Portál, Praha
2003.
32
Sanahuja, J. A. v Galán, Manuel Goméz – Sanahuja, José Antonio: La cooperación al desarollo en un mundo
en cambio. Cideal, Madrid 2000, ss. 102 – 105.
28
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Vedle toho figuruje teorie vzájemné závislosti. Ta vychází z myšlenky, že jak státy
bohaté, tak i rozvojové se snaží ze vzájemného styku vytěžit pro sebe co nejvíce výhod.
V tomto kontextu si uvědomují, že je pro ně přínosnější jednat koordinovaně v rámci určitého
institucionálního rámce (v tomto případě Yaundských a Loméských smluv), než každý
individuálně. 33
Zároveň se objevuje teorie humánního internacionalismu,34 jejíž stopy lze vysledovat
především v menších západoevropských a skandinávských státech. Ty se v 60. a 70. letech
staly významnými dárci. K pomoci měly i zřejmé altruistické důvody, což souviselo s ideou
státu blahobytu uznávanou v těchto zemích a často také s vládami založenými na křesťanské a
sociálně demokratické tradici. V podstatě se jednalo o přijetí principu, že povinnosti občanů
industrializovaných států nekončí uvnitř jejich země, ale že mají odpovědnost i za lidi mimo
své hranice.35
Vysvětlit důvody, které vedou ES pomáhat třetímu světu, v tomto případě zemím
AKT, se později pokusil John Rawenhill, který formuloval teorii kolektivního klientelismu.
Domnívá se, že pomoc ze strany ES je postavena na psychologickém, politickém,
ekonomickém a byrokratickém faktoru. V první řadě ES vidí své vlastní ekonomické a
bezpečnostní zájmy a výše pomoci je přímo úměrná stupni jejich zainteresovanosti v dané
lokalitě. Na druhou stranu zde však hraje roli ještě moment psychologický, kdy státy ES cítí z
pomoci zemím AKT jisté uspokojení, neboť zde vystupují jako jejich kolektivní patron.36
Fakt, že se jedná o multilaterální spolupráci, poskytuje státům AKT jistou ochranu nejen před
okolním světem, ale také před náhlými „špatnými náladami“ ES.37 Podobné pojetí je možno
vypozorovat u Majorie Listerové, která za jeden z důvodů pro udržování „loméského
partnerství“ považuje, vedle ekonomických a geopolitických zájmů, určitou morální
zodpovědnost ES za své bývalé kolonie.38

33

Tamtéž.
Stokke: Perspectives, s. 41.
35
Tamtéž.
Tato teorie v podstatě vychází z myšlenek politického idealismu.Pro podrobnější popis viz dále Sanahuja:
Cooperación.
36
Stokke, Perspectives, ss. 78-79.
37
Ravenhill, John.: Back to the Nest? Europe`s Relations with the African, Carribbean and Pacific Group of
Countries. Working Paper PEIF-9, staženo 24. 2. 2006 z: http://ies.berkeley.edu/pubs/workingpapers/PEIF-9Back_to_the_Nest.pdf , s. 8.
38
Lister: European Union, s. 140.
34
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2. Podněty pro reformu Loméských smluv
2.1. Události na mezinárodní scéně

2.1.1. Rozpad bipolárního světa

Ukončení zápolení znepřátelených bloků se na vztahu ES a zemí AKT podepsalo
v několika rovinách. ES již necítila nadále potřebu „uplácet“ potenciální spojence, čímž
ztratila jeden z nejpřesvědčivějších motivů pro poskytování rozvojové pomoci a musela hledat
jiné. Příležitost k tomu skýtala změněná mezinárodní bezpečnostní situace. Zatímco před
rokem 1989 byla otázka bezpečnosti vnímána výhradně v rámci celosvětového konfliktu mezi
Západem a Východem, po ukončení studené války se ohnisky možných konfliktů stala lokální
centra, kde často vyplouvaly na povrch například etnické problémy.39 Ty sice neohrožovaly
svět jako celek, ale představovaly nebezpečí pro státy nacházející se v jejich bezprostřední
blízkosti. Pro ES se tak novou prioritou stalo zajistit si stabilitu ve svém sousedství a z toho
důvodu přesměrovala velké množství rozvojové pomoci z tradiční oblasti zemí AKT do nově
vzniklých zemí bývalého SSSR, kde mladá státní zřízení zakotvovala jen obtížně, a dále
především do bývalé Jugoslávie zmítané v 90. letech krvavou občanskou válkou.

Po pádu Berlínské zdi na podzim roku 1989 se ES začala zajímat i o možnosti
ekonomické spolupráce s bývalými komunistickým státy východní Evropy. Tato perspektiva
však byla podmíněna jejich stabilní ekonomickou a vnitropolitickou situací, což po ukončení
éry komunismu nikdo nemohl zaručit. ES přijala tuto výzvu a přispívala aktivně k jejich
stabilizaci. Nejprve poskytla okamžitou finanční podporu nově zvoleným demokratickým
vládám a dále se v rámci programů PHARE a TACIS zaměřila na dlouhodobou podporu
těchto států.40 Tím ovšem stále více prostředků směřovalo do východní Evropy a pomoc
zemím AKT byla postupně marginalizována. Zatímco pomoc východní Evropě a bývalému
SSSR byla na počátku roku 1990 téměř nulová, do roku 1996 rapidně narostla na 19%
celkové rozvojové pomoci EU. S tím ostře kontrastuje podíl subsaharské Afriky na evropské

39
40

Stokke: Perspectives, s. 44.
Babarinde, Olave - Faber. Gerrit: From Lomé to Cotonou: Bussines as Usual? European Foreign Affairs
Review, 2004, č. 9, s. 31.

15

rozvojové pomoci, který od roku 1980, kdy představoval 60%, poklesl na pouhých 30%
v letech 1996 – 97.41
Změnu evropského žebříčku hodnot dokládá i situace z října 1990, kdy Rada ministrů
zahraničních věcí ES odmítla zemím AKT smazat dluh ve výši 3 miliardy ECU, ve stejnou
dobu však odsouhlasila pomoc bývalému SSSR ve výši 2 miliardy ECU. Na začátku roku
1990 ES podporovala vznik Východoevropské banky pro rekonstrukci a rozvoj a Evropská
investiční banka garantovala velké půjčky východoevropským zemím. Oproti tomu nikdy
nebyla vytvořena rozvojová banka jen pro země AKT, ačkoliv návrhy na ni byly podávány již
od doby podpisu prvních Loméských smluv.42
I to naznačovalo, že pomalu odzvání době, kdy se pozornosti ES těšily výhradně země
AKT. Do popředí se nyní tlačily východoevropské státy, které se díky své geografické poloze
a postupně i společným politickým zájmům stávaly stále významnějším spojencem ES.
Z těchto důvodů představovaly země bývalého východního bloku v soutěži o přízeň a
především prostředky ES obtížného konkurenta, vůči kterému se státy AKT jen velmi obtížně
prosazovaly.43

2.1.2. WTO a její požadavek liberalizace světového obchodu

Další výzvu, které státy AKT spolu s EU

musely od počátku 90. let čelit,

představovalo jednání Uruguayského kola GATT, jehož vrcholem bylo založení Světové
obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) v roce 1994. Signatáři se zavázali
postupně odstraňovat různé netarifní překážky (jako například množstevní omezení nebo
požadavek minimální ceny), snižovat cla a tím průmyslovým a zemědělským výrobkům
zjednodušit přístup na své trhy.44
Až do té doby stály státy AKT díky poskytnutému rozsahu preferencí ze strany EU na
„vrcholu pyramidy evropských privilegií“.45 95 % jejich produktů smělo na vysoce chráněné
trhy vstupovat bez poplatků a na některé zemědělské komodity (které dokonce konkurovaly
evropské produkci) obdržely zvláštní protokoly46, na jejichž základě mohly do EU vyvážet
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stanovené množství za garantované ceny. Například částky za cukr, které se státům AKT
platily, odpovídaly evropským cenám, tj. byly dvakrát až třikrát vyšší než ceny na světovém
trhu.47
Odbourávání tarifů v souladu s požadavky WTO mělo obecně rozvojovým zemím
jako celku prospět.48 Dosud protěžované státy AKT si však uvědomovaly, že z toho pro ně
plynou především obtíže. Protože EU začala omezovat tarify i dalším rozvojovým zemím,
státy AKT tak vůči nim ztrácely dosavadní komparativní výhodu, která vyplývala
z nerecipročních preferenčních ujednání v rámci Loméských smluv. Na začátku 70. let museli
všichni dovozci do ES (s výjimkou jejích privilegovaných partnerů, v tomto případě zemí
AKT) počítat se společným externím tarifem ES 10 %-12 %. Ten však v 90. letech kvůli
závazkům Uruguayského kola poklesl jen na 3% - 4%. To sice všem dosud velmi
znevýhodňovaným dovozcům usnadnilo přístup na evropský trh, na druhou stranu rozdíl mezi
tímto tarifem a nulovým tarifem platným pro země AKT už nebyl tak velký, čímž upadl
význam preferencí pro země AKT. 49 Majorie Listerová například odhadovala, že v reakci na
ujednání Uruguayského kola by rozvojové země měly zvýšit svůj vývoz o 1,3 % v porovnání
s rokem 1992, subsaharská Afrika by měla utrpět ztrátu 0,7 % a státy AKT dokonce 1,7 %.50
Největší škody měly podle předpokladů v budoucnu připadnout na „loméské“ vývozce
tropického ovoce, neboť ti dosud vyváželi do EU 80% svých produktů bezcelně, zatímco na
ostatní producenty se vztahoval průměrný tarif 23%.51
EU se podařilo přestát jednání Uruguayského kola a vyjednala výjimku na další
pokračování preferencí v rámci Loméských smluv. Bylo však zřejmé, že další tlak na
uvolnění zemědělské politiky EU ze strany WTO na sebe nenechá dlouho čekat a státy AKT
se s tím budou muset vyrovnat.52

Snad ještě větším problémem ohrožujícím Loméské smlouvy byla skutečnost, že se ve
stávající podobě neslučovaly se dvěma nejdůležitějšími pravidly WTO, tj. principem
nediskriminace a reciprocity jako základem fungování mezinárodního obchodu. V souladu
s nimi nesmí žádný stát udělit obchodní privilegia jinému a diskriminovat tak ostatní.
Výjimkou je jen obchodování s rozvojovými státy, kterým jejich obchodní partner může
47
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udělit jednostranné preference za předpokladu, že je vztáhne i všem dalším rozvojovým
zemím.53 To ovšem nebyl případ EU, která poskytovala bývalým koloniím nereciproční
preferenční přístup na své chráněné trhy a opomíjela jiné stejně chudé státy.
Zmíněný rozkol se zřejmě nejvíc projevil v obchodě s banány. Zároveň ukázal, do jaké
míry je loméská spolupráce citlivá na tlak třetí strany, v tomto případě USA.54
Evropský trh banánů je největší na světě a žádný karibský producent banánů by ve
zdejší konkurenci bez podpory neuspěl.55 Proto EU poskytovala karibským dovozcům banánů
o 20% výhodnější preference v porovnání s tradičními „banánovými státy“, tj. např.
Ekvádorem, Mexikem, či Hondurasem.56 Za podpory USA (největší nadnárodní banánová
společnost Chiquita s americkými spoluvlastníky pěstuje banány také v těchto státech) tlačily
zmíněné státy na WTO, až ta postup uznala roku 1998 za nelegální.57

2. 2. Vnitřní proměny ES/EU
2.2.1. Postupné rozšiřování ES/EU

V roce 1973 vstoupila do ES Velká Británie a hned razantně odmítla zanechat další
členy Commonwealthu před evropskými dveřmi. Z toho důvodu došlo k podepsání první
Smlouvy z Lomé, která dosavadní spolupráci s francouzskými a belgickými bývalými
koloniemi rozšiřovala ještě o britské.
Od počátku se však názory jednotlivých evropských zemí na Loméské smlouvy lišily.
Zatímco Velká Británie a Francie byly horlivými zastánci partnerství (Francie v 60. a 70.
letech nejvíce přispívala do EDF), u dalších členů společenství podobné nadšení nevládlo.
Zvláštní vztah s bývalými koloniemi se od počátku nelíbil Německu, které svou tradiční sféru
vlivu vidělo hlavně v Turecku a kromě toho se spolu s Holandskem zasazovalo o globálnější
rozměr rozdělování pomoci.58
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První větší otřes vztahu mezi ES a zeměmi AKT nastal v 80. letech po přistoupení
Španělska a Portugalska. Tyto země tradičně tíhly ke státům Latinské Ameriky a důrazně
lobovaly pro prohloubení spolupráce s nimi. Měly k tomu ideální podmínky, neboť od roku
1988 působil Španěl Manuel Marino jako evropský komisař pro rozvoj. Navíc během roku
1989 Španělsko předsedalo ES, takže kromě Komise, kde jednotlivé politiky vznikají, mělo
velké slovo také v Radě ministrů, která přijímá konečná rozhodnutí.59 Posun evropských
preferencí směrem k Jižní Americe dokládá například podpis smlouvy mezi ES a Andským
společenstvím roku 1987 a rozbíhající se spolupráce s organizací MERCOSUR.60
Po vstupu Španělska do ES se dále stala aktuálním tématem otázka jižní evropské
hranice a s ní související vztah k severoafrickým středomořským státům. Především od
počátku 90. let rostl příliv imigrantů z této oblasti, čímž byla ES donucena situaci řešit a
navázat se zmíněným regionem bližší kontakty. V rámci tzv. barcelonského procesu v roce
1995 přislíbila EU jedenácti středozemním státům stejné množství rozvojové pomoci na hlavu
jako dostávaly státy AKT.61
V polovině 90. let vstoupily do EU Rakousko, Finsko a Švédsko. Ačkoliv všechny tři
státy tradičně vyčleňují velké množství prostředků na rozvojovou pomoc, hned na počátku
daly svou neochotou přispět výrazněji do osmého EDF jasně najevo, že nehodlají podporovat
francouzské a britské koloniální svazky, jež považovaly za dávno přežilé.62 Kromě toho tyto
státy nepojil se zeměmi AKT ani žádný hlubší ekonomický vztah. Například v roce 2000 byl
společný objem vývozu Rakouska, Finska, Švédska a Dánska do zemí AKT menší než vývoz
samotné Belgie do stejné oblasti.63

2.2.2. Maastrichtská smlouva a její důsledky

První polovina 90. let přinesla zásadní změny do vnitřního chodu ES/EU a s tím
zároveň i do loméské spolupráce. Významným mezníkem bylo podepsání Maastrichtské
smlouvy roku 1993, jejíž nové prvky nekorespondovaly zcela s metodami, které EU dosud
uplatňovala vůči rozvojovým zemím. V rámci vytváření Společné zahraniční a bezpečnostní
politiky si EU mj. předsevzala posilovat mezinárodní bezpečnost, respektovat lidská práva a
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podporovat mír.64 Tím se v podstatě zavázala uplatňovat tyto principy i v oblasti rozvojové
politiky. Spolupráce se zeměmi AKT dosud probíhala bez většího zohledňování kvality jejich
vlád a režimů, nyní však kvůli výše zmíněným závazkům začala EU pomoc podmiňovat
požadavkem větší demokracie, dodržování lidských práv a hlavně „správného vládnutí“ 65,
což se u řady států AKT setkalo s velkým nepochopením.66
Článek 130u Maastrichtské smlouvy67 dále stanovil, že pomoc ze strany EU bude
směřovat do nejchudších států. V této definici se projevil další rozpor dosavadního loméského
řádu, neboť mezi AKT sice patří velká část nejméně rozvinutých zemí (LDCs),68 další LDCs
jsou však ze systému výhod vyloučeny.

Jednou z nejdůležitějších inovací Maastrichtské smlouvy bylo rozhodnutí o vytvoření
jednotného vnitřního trhu a měnové unie. EU dávala od počátku najevo, že úspěšná realizace
tohoto cíle je její přední prioritou, a možný dopad, který mohou pocítit vedlejší aktéři, staví až
na druhé místo. Pro země AKT znamenal jednotný trh jen další překážky, neboť ho vzhledem
ke své ekonomické slabosti nebyly schopny využít a zvýšit svůj vývoz. Místo toho začaly
narážet na nové jednotné standarty EU týkající se ochrany zákazníka a hygieny.69
Nové výzvy ve fungování EU jako například vytváření jednotného trhu navíc kladly
na jednotlivé členské státy zvýšenou finanční zátěž, což znamenalo, že ochota přispívat do
jiných oblastí se povážlivě zmenšila. Zvláště když se ještě přidala nezanedbatelná částka,
související s plánovaným rozšířením EU o bývalé komunistické státy.
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2.3. Dosavadní výsledky Loméských smluv
Smlouvy z Lomé měly podle všech předpokladů posílit státy AKT a to především
prostřednictvím rozvíjení obchodu mezi oběma partnery a poskytnutím ekonomické a
technické asistence ze strany ES. Podle předpovědí ze sedmdesátých let se obchod měl stát
motorem rozvoje a hospodářského růstu v chudých zemích.70 Navzdory všem nesporným
zvýhodněním, kterých se skupině zemí AKT ze strany ES dostávalo, se tak ale nestalo.
Jedním z nejvýznamnějších prvků loméské spolupráce byla podpora exportu ze zemí
AKT na evropské trhy. Výhody pro ně představoval jak bezpreferenční přístup, tak i finanční
podpora ve formě programů STABEX a SYSMIN, která měla vyrovnávat ztráty způsobené
pohybem cen a nejistou poptávkou. Přesto fakta poukazují na negativní výsledky. Export ze
zemí AKT do ES se nezvýšil, naopak jenom mezi léty 1980 – 1990 klesl více než o třetinu.
Zatímco roku 1980 představoval dovoz z AKT 8,1 % celkového množství dovozu ES, roku
1990 už to bylo

4,7 % (viz tabulka 2; graf 1).71 Státy AKT si nevedly dobře ani

v celosvětovém měřítku, neboť zatímco roku 1976 se na celosvětovém obchodu podílely 3%,
v roce 1997 už jen 1%.72 Uvážíme-li navíc to, že roku 1976 patřilo do skupiny AKT 46 zemí a
roku 1997 již 71 zemí, působí celá situace ještě hrozivěji. Porovnání AKT zemí s jinými
rozvojovými státy především z Latinské Ameriky nebo Asie pro ně také nedopadá příznivě.
Zatímco export zemí AKT rostl průměrně o 2,28 % za rok, vývoz z Latinské Ameriky se
zvyšoval o 5,97 % a z Asie dokonce o 11,7 %!73
Odpůrci preferenčního systému vysvětlují tento nepoměr tím, že státy AKT neměly
kvůli svým výhodám potřebu čelit konkurenci a přizpůsobit svou výrobu mezinárodní
soutěži.74 Navíc státy, které mají určitý obchodní potenciál, jsou schopny profitovat z vývozu
i bez preferencí, zatímco zemím, kde obchod prakticky neexistuje, preference nepomohou.75
Za zmínku stojí dále fakt, že export sice může být motorem rozvoje, myslí se ale především
export zpracovaných výrobků. Většina zemí AKT však vyváží téměř výhradně primární
suroviny (celkově představují 60% vývozu z AKT) a z EU dováží hotové zboží (viz tabulka
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3). Za celou situaci mluví srovnání roku 1983, kdy se zpracované zboží podílelo na celkovém
objemu vývozu AKT 1,8 % a roku 1993, kdy už to bylo jen 1 %.76
Nepříjemná je také zřejmá souvislost mezi systémem dotací a preferencí a zvyšující se
závislostí zemí AKT na EU. Díky výše zmíněným výhodám se státy AKT vždy převážně
soustředily na vývoz zvýhodněných produktů. Neměly potřebu diverzifikovat svou produkci,
ani hledat nová odbytiště, čímž se výrazně prohloubila jejich závislost na evropském
partnerovi.77 Lépe si počínaly jen některé karibské a tichomořské státy, jejichž závislost na
obchodu s EU je přibližně o polovinu menší než závislost subsaharské Afriky dosahující
46,21 %.78
S tím dále kontrastuje to, že EU si naopak nalezla zcela jiná odbytiště a význam zemí
AKT jako obchodního partnera pro ni tedy významně poklesl. Například v letech 1995 – 98
do zemí AKT směřovala jen 3% evropského vývozu, zatímco do zemí východní Evropy již
proudilo 14%.79 Generální ředitelství EK pro obchod to považuje za důkaz, že „obchod mezi
EU a AKT zůstal důležitý pro země AKT, pro EU však v podstatě ztratil význam“(viz tabulka
4).80

Na ztroskotání loméské spolupráce však nenesou vinu jen státy AKT, podíl má i
evropská byrokracie, která poskytování pomoci činí zdlouhavé a neefektivní. Stěžejní funkcí
programů STABEX a SYSMIN mělo být rychlé dorovnávání vzniklých ztrát z vývozu.
Vzhledem k pomalému proplácení přislíbených prostředků, je však země AKT nemohly
považovat za stoprocentní pojistku. Roku 1993 nebyl například proplacen vůbec žádný
finanční závazek a v následujících letech vždy jen 40% - 50%.
Na druhou stranu je pravda, že peníze, které EU v rámci těchto a dalších programů
poskytovala, se u vlád zemí AKT těšily velké oblibě, neboť často tvořily až 10% jejich
HDP.81 Ne vždy však byly tyto prostředky vynaloženy správným směrem. Problém
efektivního ocenění a ohodnocení realizovaného projektu trápí zřejmě všechny dárce
rozvojové pomoci a nevyhýbá se ani EU. Majorie Listerová uvádí, že sama Evropská komise
přiznává, že „ jedna třetina projektů a programů funguje dobře, jedna třetina uspokojivě, ale

76

Gibb: Post – Lomé, s. 464.
Lister: European Union, s.124.
78
Gibb: Post – Lomé, s. 464.
79
Ravenhill: Nest, s. 9.
80
Commission of the European Union: The Trade, Development and Cooperation Agreement, cit. dle Ravenhil:
Nest, s. 9.
81
Ravenhill: Nest, s. 9.
77

22

rozhodně ne skvěle, a jedna třetina nestojí za nic.“82 Největším nedostatkem projektů EU je
podle Listerové to, že do nich nejsou dostatečně zahrnuty sociální a lidsko-právní aspekty,
není zohledněna ženská otázka a zajištěno dlouhodobé pokračování úspěšně započatých
projektů.83

V polovině 90.let nebyly výsledky dvě desetiletí trvající loméské spolupráce ideální.
Místo oslavování pozitivního vývoje se muselo konstatovat, že 40 ze 50 LDCs patří do
skupiny AKT (viz mapa 1). Pomalý růst HDP a naopak rychlá populační exploze způsobily,
že příjem na hlavu se soustavně snižoval a těsně před vstupem do nového tisíciletí žilo ve
státech AKT 292 miliónů osob živořících s příjmem menším než jeden dolar na den.84
Několik světlých výjimek jako například Mauritius, Seychelly či většina karibských států,
které využily výhod a zlepšily svou ekonomickou úroveň, nemohlo očividně zabránit pocitu
znechucení většiny evropských dárců nad promarněnými léty loméské spolupráce, která se,
jak všechna fakta nasvědčovala, minula účinkem.To se stalo jedním z předních důvodu vedení
diskuse o nejisté budoucnosti partnerství.

82

Lister: European Union, s.126.
Tamtéž.
84
Babarinde: Lomé, s 35.
Dnes podle údajů Světové banky žije 1,2 miliarda lidí s příjmem nižším než 1 USD na den. To představuje
pětinu světové populace. Zdroj: Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, staženo 15. 4. 2006 z:
http://www.rozvojovka.cz/odbortext.php?co=rs&id=2.
83

23

3. Cesta k nové dohodě
3.1. Diskuse o nutné změně

3.1.1. Revize Smlouvy Lomé IV. jako počátek
Smlouva Lomé IV byla roku 1990 uzavřena na celých deset let. Prostředky ze
sedmého EDF však pokrývaly jen pětileté období a předpokládalo se, že roku 1995 proběhne
revize dosavadních ujednání a zároveň bude odsouhlasen nový finanční protokol na dalších
pět let. Jednání o revidované Smlouvě Lomé IV začala v květnu 1994. V únoru 1995 se nad
budoucí spoluprací stáhly mraky v podobě neshod o výši příspěvků do osmého EDF a jednání
byla dokonce na chvíli přerušena.85 Obě strany nakonec dosáhly dohody v červnu 1995 na
setkání hlav států v Cannes a v listopadu 1995 podepsaly na Mauritiu revidovanou Smlouvu
Lomé IV.86
Vzhledem k odlišné mezinárodní situaci, vnitřním proměnám EU a dalším dříve
zmiňovaným faktorům nemohlo jednání pro země AKT dopadnout jinak než nepříznivě.
Majorie Listerová si v této souvislosti povzdychla, že „v ovzduší nezájmu dárců mají státy
AKT štěstí, že nebyly vystaveny tlaku jednání o celkovém obnovení smlouvy, nýbrž jen o její
revizi.“87 Skutečnost, že se jednalo o pouhé přezkoumání dosavadní smlouvy, totiž zabránila
tomu, aby dosavadní spolupráce mohla být změněna od základu. Původním záměrem revize
byla jen dohoda o výši příspěvků do EDF a zásadnější zásahy do jednotlivých ustanoveních
mohly být realizovány teprve za předpokladu, že obě strany budou souhlasit. 88
Členské státy EU se ale nespokojily s pouhým odsouhlasením nového finančního protokolu,
dokonce ani neměly chuť navyšovat do něj své příspěvky. Tím daly zřetelně najevo, že touží
po daleko hlubších změnách dosavadní spolupráce. Argumenty stojící za tímto posunem lze
z velké míry považovat za ukazatel směru, kam se bezprostředně po uzavření revidované
Smlouvy Lomé IV začala debata nad budoucností vztahu mezi EU a zeměmi AKT ubírat.
Většina evropských států jej v dosavadní podobě odsuzovala jako neefektivní přežitek
a za jediný možný způsob pokračování považovala jeho celkovou proměnu.89 Roli zde hrál i
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fakt, že se jednalo o první významné jednání mezi EU a zeměmi AKT od přijetí
Maastrichtské smlouvy, která kladla vyšší nároky na všechny evropské zahraniční aktivity.90
Během jednání se téměř všichni shodli na tom, že uzavření revidované Smlouvy Lomé
IV se bez určitých změn v dosavadní spolupráci neobejde. Jejich podoba ani rozsah však
zpočátku nebyly zcela jasné. Debatu navíc ještě komplikoval velký počet zainteresovaných
aktérů. Slova se vedle jednotlivých států domáhala například EK, Rada EU či EP. Evropský
komisař pro rozvoj Manuel Marin neustále zdůrazňoval, že rozvojová spolupráce se zeměmi
AKT musí záviset na požadavku dodržování lidských práv, „správného vládnutí“, a
intenzivního politického dialogu, neboť tato kritéria se už stala standardem i pro rozvojovou
politiku vůči oblastem například v Latinské Americe či východní Evropě.91
Do hojně kritizovaných oblastí spadala dále především malá efektivita evropské
pomoci. Zvláště EK měla tendenci přičítat odpovědnost za tyto neúspěchy slabým vládám
AKT států. S tím zcela nesouhlasily všechny členské státy, Rada EU a EP, kteří poukazovaly
na řadu nedostatků v práci samotné EK. Hlavně některé členské státy měly pochybnosti o
jejích kapacitách při realizaci náročné a obsáhlé rozvojové politiky a signalizovaly, že by bylo
nejlepší poskytovat větší část pomoci bilaterálně a ne multilaterálně.92
Státy AKT se samozřejmě tímto negativním přístupem cítily zaskočeny a dávaly
najevo, že jsou proti jakékoliv inovaci, která by v podobě jak jim ji EU předkládala, byla
vážným porušením principů dosavadních Loméských smluv - tj. politické neutrality, naprosté
svrchovanosti AKT států a vzájemného partnerství.93
Největším ohniskem sváru se stal záměr EK kontrolovat z větší části přípravu
projektů, jejich realizaci i vyhodnocení a pomoc přidělovat na základě dosažených výsledků.
AKT toto odmítaly jako narušování jejich vnitřního rozvojového plánu. Obávaly se, že by EK
převedla část objemu EDF do pro ni prioritních oblastí a tím by se zredukovaly prostředky
potřebné k realizaci národních programů, které si státy AKT dosud samostatně navrhovaly.
Ostatně výši možné finanční pomoci věnovaly státy AKT největší pozornost. Do programu
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jednání se snažily prosadit především otázku dluhu, možnost poskytování většího podílu
pomoci v grantech místo v půjčkách a uvolnění pravidel původu pro vyvážené zboží.94
Bez vášnivých debat se neobešel ani evropský požadavek na pozastavení pomoci
v případě porušování lidských práv a demokratických zásad v zemích AKT. Neshoda se však
nakonec vyřešila díky francouzskému konstruktivnímu návrhu, aby o případném stornování
podpory diskutovali společně zástupci z EU, zemí AKT a postiženého státu.95

Přes všechny zmiňované rozpory se během jednání nakonec ukázalo, že debata o
demokratických a politických principech spolupráci neohrozí, neboť k dohodě o nich zástupci
EU a zemí AKT dospěly již během jednání v prosinci 1994.96 Kamenem úrazu se však stalo
jednání členských států EU o příspěvku do osmého EDF. Dosud bylo nepsaným, ale dobrým
zvykem, že se při tvorbě každého nového EDF příspěvky navýšily.97 V roce 1995 se tomu tak
poprvé málem nestalo, což jasně odráželo nechuť členských států Loméské smlouvy nadále
podporovat.98 Jediný, kdo projevoval zájem na zachování spolupráce mezi EU a zeměmi
AKT, byla tradičně Francie, ochotná navýšit svůj příspěvek o celých 454 miliónů ECU.
Ostatní tím příliš nepovzbudila a se svým návrhem, aby celkový objem fondu tvořilo 14, 6
miliard ECU zůstala osamocena. Rázem se také stala největším přispěvatelem do EDF, neboť
Německo, kterému dosud tento post patřil, svůj příspěvek navýšil ze 2, 8 miliard ECU pouze
na 3 miliardy ECU. Největší odpor ke stávajícímu systému dala najevo Velká Británie, která
jako jediná země svůj příspěvek dokonce snížila.99 Ani nově přistoupivší státy jmenovitě
Rakousko, Švédsko a Finsko nenaplnily očekávání a přes svou tradiční pověst štědrých dárců
k navýšení fondu mnoho nepřispěly (viz tabulka 5).100 Konečné dohody se dosáhlo v červnu
1995 na samém sklonku francouzského předsednictví EU na mezivládní konferenci v Cannes,
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kdy se výše osmého EDF ustálila na 13,3 miliardách ECU101, což francouzský prezident
Jacques Chirac zhodnotil jako „pěkné gesto“.102 EK byla délkou i obtížností jednání natolik
zaskočena, že se bezprostředně po jeho uzavření domnívala, že konferenci o dalších
případných příspěvcích nebude schopna svolat dříve než v roce 2002.103

3.1.2. Zelená kniha o vztazích mezi EU a zeměmi AKT v předvečer 21.
století
V listopadu 1996 vydala EK Zelenou knihu o vztazích mezi Evropskou Unií a zeměmi
AKT v předvečer 21 století (dále jen Zelená kniha).104 Od podepsání revidované Smlouvy
Lomé IV se jednalo v podstatě o první náznak toho, že loméská spolupráce zcela nezahyne,
ale v nějaké, byť zatím nejasné formě, bude pokračovat i nadále. Zelená kniha měla
představovat první oficiální námět k zamyšlení se nad tím, jakým směrem by se napříště měl
vztah EU vůči jižním partnerům vyvíjet. Zároveň EK tímto způsobem testovala rozpoložení
členských států vůči další spolupráci a státům AKT jasně signalizovala, že čas radikálních
změn nadešel.105 V kapitole druhé, odstavci B se výslovně píše:
„Dvacet let zkušeností ukázalo, že smlouvy [Loméské – pozn. aut.] byly a jsou
ambiciózní ale v mnohém nerealistický způsob spolupráce. Jsou založené na předpokladu
určité úrovně institucionálních a politických kapacit, které však nikdy nebyly zcela naplněny.
Dříve jednala EU s obdarovávanými vládami s bezmeznou důvěrou a respektem národní
suverenity. Teď však klade stále větší důraz na lepší a efektivnější využití pomoci ze strany
zemí AKT.“ 106
Zelená kniha detailně pojednává o dosavadním vztahu mezi zeměmi EU a AKT. Pro tuto
práci má zřejmě největší význam analýza úspěchů, neúspěchů a jejich příčin a možných
alternativ do budoucnosti. Vzhledem k tomu, že výsledky loméské spolupráce jsou již
podrobněji probrány v kapitole, jen zde stručně zmíníme ty negativní jevy, které byly EK
největším trnem v oku.
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Z důvodu selhání dosavadního systému preferencí, jednoho z nejpodstatnějších prostředků
spolupráce, nabyla EK přesvědčení, že pro docílení určitého pokroku jsou mnohem důležitější
„politická stabilita, na ní navazující makroekonomická stabilita, spolehlivé státní instituce,
zodpovědné vlády a redukce ochrany trhu.“107 Nezávislí pozorovatelé a zástupci nevládních
organizací nicméně poukazovali i na nedostatky ve fungování samotné EU, neboť například
kvůli její společné zemědělské politice nemohou státy AKT zdaleka vyvážet na evropské trhy
zboží podle své libosti, ale jen to, co povolují Loméské smlouvy.108
Jako velmi problematická byla nadále hodnocena neefektivita realizovaných projektů. EK
kladla vinu především slabé ekonomické a institucionální situaci AKT států a dala najevo, že
bude ochotná pomáhat především takovým zemím, které dokáží pomoc efektivně využít.109
Ze stejných důvodů považovala za nenaplněný i proklamovaný princip vzájemného
partnerství. Díky nedostatkům států AKT totiž vždy byla hnacím motorem smluv především
jejich závislost na pomoci ze strany EU.110

Zelená kniha vystupuje vůči zemím AKT poměrně negativně. V kapitole 4, odstavci B
jsou dokonce vyjádřeny pochyby o tom, jestli vůbec je rozvoj afrického kontinentu možný a
jestli k tomu EU může nějakým způsobem přispět.111 Nicméně ve stejné kapitole se zároveň
tvrdí, že „vztahy mezi EU a zeměmi AKT jsou součástí evropské strategie na snižování
světové chudoby.“112 Z toho lze usuzovat, že EU měla přeci jen zájem ve spolupráci se
zeměmi AKT pokračovat, ovšem za zcela jiných podmínek. Největší změny v budoucí
spolupráci se očekávaly v tyto:
•

Větší politický dialog s důrazem na dodržování lidských práv a posilování “správného
vládnutí“

•

Diferenciace mezi jednotlivými státy AKT – zohledňující stupeň chudoby, přístup
státu k provádění reforem i geografickou situaci

•

Zajištění nových podmínek tak, aby byly v souladu s požadavkem WTO113
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V tomto duchu EK také přemýšlela při navrhování budoucích možných řešení. Ty lze
rozdělit do dvou kategorií podle toho, zda se týkaly vnější podoby spolupráce nebo spíše její
ekonomické roviny. V prvním případě se uvažovalo o zachování dosavadního statutu quo,
uzavření společné dohody doplněné bilaterálními smlouvami, vytvoření speciálních dohod
pro LDCs, popřípadě úplném rozštěpení spolupráce do regionálních smluv.
Státy AKT se samozřejmě stavěly nejpozitivněji k možnosti udržení dosavadního statu
quo, neboť ta pro ně znamenala nejmenší ohrožení jejich dosavadní privilegované pozice.
Spolupráce by v tomto případě zůstala nezměněna a pouze obchodní výhody by každý stát
užíval odlišně, neboť EU by zohledňovala tempo, jakým se tamní rozvoj posouvá kupředu.114
Martin Holland považoval tuto variantu za smysluplnou z několika důvodů. Spolupráce
v rámci loméských smluv si postupem času vytvořila své vlastní instituce jako například
Společné parlamentní shromáždění, které nějaké převratné reformě nakloněno nebylo. Navíc
rušení všech příslušných institucí a programů by po 25 letech činnosti bylo technicky náročné.
Z toho důvodů mohla být reálná varianta, že se EU přikloní k nějaké méně bolestné formě.115
Podobných úvah však bylo velmi málo a častěji se prosazovaly mnohem odvážnější
alternativy.
Se zachováním jednoty skupiny zemí AKT počítal do jisté míry i návrh kombinující
jednotný smluvní základ s bilaterálními smlouvami. Podle něj by EU se skupinou zemí AKT
podepsala společnou smlouvu, na jejímž základě by pak s jednotlivými státy nebo
regionálními organizacemi uzavírala zvláštní dvojstranné dohody. EK tento typ kooperace
považovala oproti předešlému za efektivnější, neboť bral více v úvahu jednotlivé regionální
odlišnosti. 116
Vyskytla se i možnost rozdělit všechny příjemce rozvojové pomoci EU do dvou kategorií,
podle toho zda patří do kategorie LDCs nebo ne.117 Tím by se v podstatě rozbila skupina zemí
AKT, na druhou stranu by se tak EU začala chovat podle stejných pravidel ke všem LDCs118 a
vyhnula se kritice, že „neměří všem stejným metrem.“ Tato idea našla podporu především u
skandinávských vlád, které se tradičně soustředily na pomoc nejvíce potřebným zemím.
Zároveň se však objevovaly obavy, že by do této skupiny spadala velká část zemí subsaharské
Afriky a to by mohlo vést k dalšímu zhoršení jména Afriky. Rozvojová spolupráce by se
114
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navíc mohla zúžit pouze na poskytování bezprostřední pomoci nutné k přežití, čímž by mohla
být ohrožena realizace dlouhodobých rozvojových projektů.119
Nejvíce se EK od dosavadní podoby spolupráce odchýlila v návrhu, který předpokládal,
že vztah mezi EU a zeměmi AKT ve stávající podobě zcela zanikne. Skupina zemí AKT se
měla zcela rozpadnout a jednotlivé státy mezi sebou měly vytvořit nové regionální seskupení,
nebo se přidružit k již existujícím. EU by si pak s jednotlivými regiony vyjednala individuální
dohody.120 EK tento návrh opodstatňovala aktuálním trendem evropské rozvojové politiky,
jehož podstatou je vytváření odlišných rozvojových strategií pro různé regionální celky.121 Na
druhou stranu bylo třeba vzít do úvahy následky zániku jednoty zemí AKT. Jednalo se sice o
značně nesourodou skupinu založenou především na společné koloniální minulosti, určitá
funkce se jí ale přeci jen upřít nemohla. Dosud sdružovala státy jak na vyšším, tak na nižším
stupni vývoje. Po jejím rozpadu by však například africké LDCs zůstaly odtrženy od
hospodářsky poměrně zdatných karibských států, které hrály důležitou úlohu v jednáních
mezi státy AKT a EU.

V Zelené knize dále EK uveřejnila návrhy, jak by si přestavovala fungování budoucí
spolupráce v ekonomické rovině. Nová obchodní ujednání měla být účinnější a především
nesměla odporovat požadavkům WTO. V obsáhlé diskusi se nejvíce probíraly možnosti
zachovat dosavadní preferenční systém, začlenit všechny státy AKT do Všeobecného systému
preferencí (GSP)122, nebo na ně uvalit požadavek reciprocity.
Možnost zachování dosavadního stavu byla od počátku spíše teorií, neboť
předpokládala

pokračování

preferenčního

systému

v téměř

nezměněné

podobě

a

nerespektovala tak požadavky WTO. Z toho důvodu se všichni shodli, že to byl návrh
odsouzený k nezdaru, neboť EU byla s principy WTO srozuměna a hodlala se jimi řídit.123
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Těžiště dalšího návrhu spočívalo v rozšíření systému GSP na všechny státy AKT. Tím
by zcela zanikla exkluzivita skupiny zemí AKT a Loméských smluv.124 Z toho důvodu se
proti tomuto návrhu státy AKT nejvíce ohrazovaly.
EK diskutovala dále o možnosti přimět všechny státy AKT k recipročnímu otevření
svých trhů pro zboží z EU a vyhovět tak základním principům WTO, tj. nediskriminaci a
reciprocitě. Objevoval se poměrně radikální názor vztáhnout tento požadavek na všechny
státy AKT bez výjimky, což by na nejméně rozvinuté a konkurence neschopné země mělo
pravděpodobně velmi negativní dopad.125 Postupně se proto spíše ujal návrh, aby EU sjednala
reciproční dohody individuálně s jednotlivými státy nebo regionálními skupinami.
Předpokládalo se, že by se tak lépe mohla zaměřit na problémy a potřeby jednotlivých zemí
než v případě jednotné reciprocity. 126
Země AKT reagovaly na vydání Zelené knihy v podobě Librevillské deklarace.127 Na
prvním společném zasedání ji v listopadu 1997 v Libreville v Gabonu přijaly hlavy všech
členských států AKT. Deklarace má podobnou strukturu jako Zelená kniha; taky pojednává o
spolupráci zemí AKT a EU v nové mezinárodní situaci a o výzvách, kterým musí čelit.
Návrhy na řešení však pojímá ze zcela opačného konce. Zatímco Zelená kniha se staví
k dosavadní spolupráci poměrně destruktivně, Librevillská deklarace mluví o nutnosti
posíleného partnerství, které by se opíralo o úspěchy z minulosti a dále je rozvíjelo.128
Možnost odbourání nerecipročních preferencí, tak, jak je popisuje Zelená kniha, vůbec
nepřipouští a naopak je chce udržet a zlepšit. Dále se dožaduje uvolnění pravidel původu a
větší efektivity při vyplácení prostředků z programů STABEX a SYSMIN.129 Nezanedbatelné
je také přání posilovat jednotu a solidaritu mezi jednotlivými AKT státy, což by z nich učinilo
silného aktéra mezinárodních vztahů.130
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3.1.3. Směrnice EK vedoucí k přijetí společného jednacího mandátu EU

Zelená kniha vyvolala podle předpokladu rozsáhlou debatu. Po devět měsíců se kromě
pravidelného zasedání Společného parlamentního shromáždění konaly různé semináře a fóra,
kde měl každý stát prostor, aby přednesl svůj názor na budoucnost Loméských smluv. Na
základě těchto informačních podkladů vydala EK v říjnu 1997 Směrnici pro jednání o nové
dohodě se zeměmi Afriky, karibské oblasti a Tichomoří131 (dále Směrnice), která měla vést
k přijetí oficiálního jednacího mandátu EK.132 Směrnice zahájila kolotoč jednání na půdě
členských států, EP a především v Radě EU, což trvalo až do června 1998, kdy byl oficiální
mandát přijat.133
Přes nespornou podobu s myšlenkami Zelené knihy obsahovala Směrnice mnohem
méně radikální závěry, což bylo do velké míry zásluhou devítiměsíčních konzultací mezi EU
a státy AKT.134 Nejvíce se od Zelené knihy odklonila v návrhu na organizační rámec
budoucího zřízení, neboť na rozdíl od původních konceptů navrhujících rozpad skupiny zemí
AKT se nyní vyslovila pro jednotnou smlouvu, která by zároveň zahrnovala regionální
diferenciaci. Právní základ, principy a instituce by zůstaly jednotné, zatímco ostatní záležitosti
(jako například obchod nebo technická spolupráce) by reflektovaly odlišné potřeby
jednotlivých regionů. Taková dohoda měla teoreticky být otevřena i dalším zájemcům
především státům z řad LDCs.

V ekonomické oblasti se počítalo s tím, že nereciproční preferenční systém bude
muset být změněn. EK vyslovila návrh, aby státy AKT podepsaly v letech 2000 – 2003 s EU
Regionální dohody o hospodářském partnerství (Regional Economic Partnership Agreements,
REPAs). Stupeň reciprocity a časový rozvrh liberalizace by se lišily podle situace
jednotlivých států. LDCs měly mít nadále možnost uzavřít nereciproční dohody. Ačkoliv tato
forma spolupráce byla mnohem mírnější než některé návrhy publikované v Zelené knize,
našlo se i tak dost odpůrců poukazujících především na příliš rychlé tempo liberalizace, které
by mohlo způsobit, že země AKT, které sotva kolísají nad propastí kategorie LDCs, do ní
131
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rychle spadnou.135 Kritiku sklidil dále návrh EK, že se v rámci uzavírání REPAs bude jednat o
všech obchodních oblastech, ale zvlášť citlivé produkty (což jsou pro EU hlavně zemědělské
produkty) se zohlední v podobě speciálních opatřeních.136
Dalším dlouho diskutovaným tématem Směrnice byla otázka vyžadování „správného
vládnutí“. To lze považovat za jeden z hlavních předpokladů pro efektivní využívání
rozvojové pomoci a z tohoto důvodu se novým kritériem pro její obdržení měla stát míra
zavádění politických reforem a stupeň dosažených výsledků.137 Zelená kniha uváděla jako
prioritu a podmínku dalšího rozvoje hospodářský růst, ale příliš se nezabývala sociálními
aspekty rozvoje. Díky tlaku nevládních subjektů, některých členských států EU a členů EP šla
Směrnice v tomto směru mnohem dál.138 Podstatným byl hlavně větší důraz na prevenci a
řešení možných konfliktů v souladu s principy Společné zahraniční a bezpečnostní
politiky.139

3.2. Jednání vedoucí k podpisu Dohody z Cotonou
3.2.1. Podoba jednání
Cesta k nové dohodě o spolupráci mezi EU a státy AKT byla zahájena po dlouhých
diskusích v září 1998 a trvala až do února 2000, kdy se oběma stranám podařilo sjednotit se
na společné pozici. Jednání lze popsat jako konfrontaci mandátů, které EU a země AKT před
jeho začátkem prezentovaly. Dalším charakteristickým znakem byla časová a organizační
náročnost a neústupnost obou stran. Jednotlivá témata se probírala na několika úrovních,
z nichž nejnižší byly čtyři tématicky zaměřené skupiny.140 Na další úrovni potom v rámci
Výboru velvyslanců jednali zástupci EK a států AKT. Hlavní a poslední slovo patřilo
135
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Společné radě ministrů EU – AKT, jejíž čtyři schůze byly z tohoto důvodu pro uzavření
dohody stěžejní. První se uskutečnila v únoru 1999 v Dakaru v Senegalu, další potom
v červenci 1999, v prosinci 1999 a v únoru 2000 v Bruselu (viz schéma 1).
Počáteční jednání probíhala v poměrně slibné atmosféře, neboť strany se dohodly na
obecných principech nového partnerství jako je nutnost integrovat státy AKT do světové
ekonomiky, podporovat jejich hospodářský růst a přehodnotit preferenční systém, který
nebude udržitelný navěky. Při druhé schůzi se již začaly objevovat první rozpory, zvláště
když se na pořad dostala problematiky obchodu a „správného vládnutí,“ které finská
předsedkyně Rady EU pro rozvoj označila za „nejtěžší témata jednání“.141 Poslední dvě kola
jednání probíhala ve stále dusnějším prostředí; tradiční sporné otázky jako obchod, „správné
vládnutí“ a ilegální imigrace z programu nezmizela až do naprostého závěru. V únoru 2000 se
nakonec dosáhlo dohody, bylo to však podstatně později, než se původně očekávalo.142
Jak již bylo řečeno, nejprve musela Rada EU přijmout společný jednací mandát, který
zmocňoval jednatele (především úředníky EK) vést se zeměmi AKT jednání o nové dohodě .
Autoři zabývající se problematikou vnějších vztahů EU označují tento typ jednání jako „hru o
dvou dějstvích“ (two-level game).143 Ve skutečnosti má ovšem fáze tři. První rozhodování
probíhá uvnitř jednotlivých členských států, v druhé fázi přichází ke slovu Rada EU (a s ní
všechny další instituce EU), která přijme mandát144, načež celý proces vrcholí jednáním mezi
EU a dotyčným partnerem.145
Mandát ovlivňuje pozdější jednání dvěma závažnými způsoby. Za prvé, je závazný,
což činí z jednatelů EU velmi neflexibilní partnery. Fakt, že představuje kompromis, na který
byly ochotny přistoupit všechny členské státy, zabraňuje jejím zástupcům se od něj odchýlit,
čímž se velice zužuje podoba možného výsledku. Za druhé, jednání je už samo o sobě
vzhledem k několika stupňovému procesu velice časově náročné. Pokud by zástupci EU chtěli
překročit hranici mandátu, musela by se celá záležitost znovu projednávat mezi všemi
členskými státy. Jednání zde však probíhají na tolika úrovních, že často později ani není
možné zjistit, kde se ke konečnému výsledku dospělo. Domlouvání pozměňovacích návrhů by
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už pak bylo časově zcela neúnosné.146 Tato nepružnost paradoxně EU poskytuje nesmírnou
výhodu, neboť partner si je vědom, kolik času by ho stálo útočit na její stávající mandát, a
proto si dobře rozmyslí, jestli mu to za to stojí. Navíc není jisté, že by po vleklé proceduře
dosáhl svého, zvláště stačí-li nesouhlas jednoho člena, který případnému ústupku zabrání.147
Strategie „svázaných rukou“148 činila jednání státům AKT obzvlášť obtížné, neboť
vzhledem ke své ekonomické i politické nadřazenosti si EU mohla dovolit prokazovat
mnohem menší vůli k dohodě. Z těchto důvodů to byla také EU, kdo si většinou diktoval,
především ekonomické podmínky a AKT zástupcům nezbývalo v pozdějších jednáních nic
jiného než většinu akceptovat.149 Výsledek jednání se nápadně podobal mandátu EU, což
mnoho autorů hodnotilo tak, že byl už předem určen na půdě EK, Rady EU a členských
států.150

3.2.2. Mandát EU

Rada EU začala oficiálně o mandátu jednat v lednu 1998 a skončila v červnu 1998.
V první polovině roku předsedala EU Velká Británie, což se ukázalo jako nesmírně důležité,
neboť nedávno zvolená labouristická strana vyhlásila pod taktovkou Tonyho Blaira
rozvojovou politiku za jednu ze svých priorit a byla odhodlaná přijmout mandát za všech
okolností.151
Pozice zúčastněných aktérů nebyly od počátku až do konce zcela jednotné, nýbrž jasně
odrážely jejich rozdílné zájmy. Všichni (tj. členské státy, EK, EP, i různé nevládní
organizace) se snadno shodli na tom, že společná vyjednávací pozice musí být zaměřena na
požadavek dodržování lidských práv, demokratických principů a zajištění „správného
vládnutí“ (a při nedodržení těchto zásad má následovat suspenze pomoci), což jsou ostatně
principy, které od podpisu revidované Smlouvy Lomé IV. obsahoval každý dekret vztahující
se na spolupráci se státy AKT.152 Jasné bylo také to, že nová smlouva musí obsahovat formuli
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o snaze vymýtit ve státech AKT chudobu a začlenit je do světové ekonomiky, neboť tak
stanovuje článek 130u Maastrichtské smlouvy.
Rozhodující rozkol nastal teprve při projednávání nové institucionální a ekonomické
podoby dohody. Odlišné názory jednotlivých členských států a evropských institucí lze podle
Ole Elgstroma popsat jako rozkol mezi tradicionalisty přejícími si zachovat principy
Loméských smluv a revizionisty prosazujícími za každou cenu změnu spolupráce. Dále se
mohou rozdělit na obhájce volného trhu jako prvního předpokladu pro hospodářský růst a
zastánce především sociální stránky rozvojové spolupráce.153
Největším jablkem sváru jednání se stala dosavadní podoba nerecipročního preferenčního
systému. Původní návrh EK uzavřít se státy dohody o volném obchodu se nesetkal u všech
členů s nadšením. Především skandinávské státy a předsedající Velká Británie se domnívaly,
že uvalení regionálních dohod na všechny státy AKT by bylo příliš tvrdé, a dovolávaly se
přijetí náhradního mechanismu, který by vycházel vstříc i státům neschopným tyto dohody
uzavřít (tj. převážně LDCs).154 Tradicionalistický postoj podporovala dále Francie, která se
nechala slyšet, že „je nutné zachovat originalitu a soudržnost původní dohody, jen ji je třeba
přizpůsobit novým podmínkám.“155 Pro zachování preferenčního systému se velmi hlasitě
vyslovovalo také Generální ředitelství pro rozvoj (DG VIII). To dosud neslo převážnou
odpovědnost za uskutečňování Loméských smluv a přirozeně se obávalo, že by zrušením
mohlo dojít k úpadku jeho pravomocí.156 Oproti tomu o podlomení loméské spolupráce
usilovalo nejvíce asi Německo, které opět argumentovalo tím, že historický spolek bývalých
koloniích nemá v dnešní době místo.157
Přes všechny rozpory, které jeho přijetí provázely, lze mandát v porovnání s obsahem
Zelené knihy považovat za výrazný posun ve prospěch států AKT. Zásluhu na tom měla
především britská labouristická vláda a Francie, která tak naplnila naděje frankofonních
afrických států a „nenechala Lomé zemřít“.158 Na formování mandátu se podílely i různé
nevládní organizace, díky jejichž silné lobby do jeho finální verze pronikl i sociální aspekt
rozvojové politiky.159
Největší význam pro budoucnost nové dohody měly zřejmě obchodní otázky. Ty byly
převážně podřízeny liberálním principům volného obchodu. Těžištěm nového ekonomického
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partnerství se měly stát Regionální dohody o hospodářském partnerství (REPAs). Reciproční
dohody podepsané buď s jednotlivými zeměmi, nebo celými regiony měly podporovat větší
regionální integraci a tím snazší začlenění států AKT do světové ekonomiky.160 Zatím byly
určeny jen pro zájemce, což reflektovalo odklon od striktních liberálních zásad Zelené knihy.
Velké Británii se navíc podařilo prosadit, že LDCs mohou nadále čerpat dosavadní
preferenční nereciproční výhody. Inovace se měly uskutečnit během 15 let. Podle plánu se
v letech 2000 – 2005 státy AKT měly domluvit na uzavření regionálních dohod s tím, že
stávající obchodní výhody by se zachovaly. Do roku 2015 si měly země AKT zvykat na nové
podmínky vyplývající z postupného otevírání jejich trhů evropským výrobkům a od roku
2015 by už zcela platila pravidla volného trhu.161
Ačkoliv byl v mnohém mírnější než všechny předešlé, i tento návrh sklidil vlnu
kritiky. Majorie Listerová například považuje nové řešení za „radikální odklon od myšlenek
Lomé, který povede k marginalizaci jednotlivých regionů především v subsaharské Africe.“162
Konečný

mandát

jistě

trpěl

mnoha

nedostatky;

vzhledem

k velkému

množství

zainteresovaných stran se ale nic jiného ani čekat nemohlo. Mandát musel být velkým
kompromisem, který by uspokojil všechny, což se samozřejmě do určité míry podepsalo na
kvalitě jednotlivých návrhů.163

3.2.3. Mandát zemí AKT
Mandát zemí AKT neměl kvůli jejich slabé pozici potřebnou váhu, ani nebyl zdaleka
tak propracovaný jako mandát evropský. Genebra Forwoodová se domnívá, že jeho největším
nedostatkem bylo hromadné přání všech zemí AKT zachovat pokud možno maximum výhod
plynoucích z Loméských smluv. To ho však činilo natolik širokým a nekonkrétním, že proti
jasně určenému mandátu EU zdaleka nemohl obstát.164 Henri Solignac – Lecomte tuto tezi
doplňuje dále o myšlenku, že pro 77 států AKT s odlišnými obchodními zájmy je v podstatě
nemožné sjednotit se na kvalitnějších požadavcích, než je defenzivní pozice vůči evropským
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návrhům.165 Další nespornou slabostí mandátu bylo jeho slabé institucionální zázemí a
politická nestabilita převážně afrických států, což znesnadňovalo jeho přípravu. 166
Ačkoliv společným jmenovatelem států AKT při jednání s EU byla touha zachovat co
nejvíce stávajících výhod, přeci jen na ně každý nahlížel z jiné perspektivy. Karibské státy a
Mauritius tradičně nejvíce těžily z preferencí poskytovanými Loméskými smlouvami. Proto
se za každou cenu snažily prosadit trvání obchodních protokolů a to i v případě, že by na
oplátku měly recipročně otevřít svůj trh výrobkům z EU.167 Poměrně příznivě se k zavedení
REPAs stavěly i tichomořské státy, neboť možnost ztráty dosavadní rozvojové pomoci pro ně
byla daleko horší než otevření trhu. Pozice afrických států se lišila případ od případu. Protože
velká většina afrických států spadá do statutu LDCs, kterým EU přislíbila pokračování
dosavadních výhod, neměly tyto země přílišnou motivaci se do jednání aktivněji zapojit.168
Z těch zainteresovaných se na zavedení REPAs dívaly pozitivně prakticky pouze země
západní Afriky sdružené v regionální organizaci UEMOA169. Ty si, vzhledem ke skutečnosti,
že Francie patřila k jejich největším sponzorům, byly jisté francouzskou pomocí a kromě toho
se jejich produkce výrazně lišila od evropské, takže se tolik neobávaly konkurence.170 Velká
většina afrických zemí se však stavěla k navrhovaným změnám negativně. Kromě toho se
odmítaly srovnat s myšlenkou, že by měly ztratit prostředky z podpůrných programů
STABEX a SYSMIN.171
Je třeba zdůraznit, že od publikace Librevillské deklarace se země AKT staly mnohem
vstřícnějšími vůči evropským požadavkům. Již netrvaly na zachování statutu quo za každou
cenu, ale byly ochotné k ústupkům a dokonce ani zcela neodmítaly REPAs. Nepřijatelná pro
ně každopádně byla délka přechodné doby 5 let a požadovaly, aby ji EU prodloužila alespoň
na 10 let. Pokračování stávajících výhod se do budoucna také nemělo vztahovat jen na LDCs,
ale i na „vysoce ohrožené státy“.172 Velký význam měl pro státy AKT jejich další požadavek,
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tj. přimět EU aby ještě více uvolnila svůj společný zemědělský trh a také pravidla původu za
kterých zboží ze zemí AKT smí vstupovat do EU.173

3.2.4. Kontroverzní témata jednání

Jak dokazuje srovnání obou mandátů, státy AKT a EU přistupovaly k jednání se
značně odlišnými požadavky. Když však v září 1998 obě strany prezentovaly svá stanoviska,
nezdálo se vše být ztraceno, neboť EU od publikace Zelené knihy již v mnohém polevila a ani
země AKT za každou cenu netrvaly na zachování statutu quo.174 Oba aktéři vyjádřili své
přesvědčení, že nová dohoda musí usilovat o posílení stávajícího partnerství, politického
dialogu a zmírnění až vymýcení chudoby v AKT státech.175 To však byly obecné principy,
kterými nemohlo být konstruktivní jednání stále živo. Jakmile se začala projednávat konkrétní
témata jako obchod, vedení politického dialogu a dodržování „správného vládnutí“ popřípadě
změna kritérií pro získávání pomoci, ukázaly se hluboké názorové rozdíly.
Nejdůležitější otázkou byl bezesporu obchod. Většina autorů se domnívá, že
v podstatě celé jednání bylo o obchodě a zdaleka ne o pomoci.176 EU přišla na jednání se
svým návrhem na uzavření REPAs s šesti celky, které by korespondovaly s již stávajícími
regionálními organizacemi CARICOM, EAC, SADC, UDEAC – CEMAC, UEMOA a
Tichomoří 177. Na to země AKT z několika důvodů reagovaly negativně.
Stále si uvědomovaly, že v „jednotě je síla“ a rozštěpení by je mohlo závažně oslabit.
Navíc regionální organizace, se kterými počítal plán na uzavírání REPAs, nezahrnovaly
všechny země AKT, a proto existovaly obavy, že by tento záměr integraci jednotlivých států
spíš podlomil než posílil.178 Positivní odezvu nenašel u zástupců zemí AKT ani navržený
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časový harmonogram na patnáctileté liberalizační období. Prosazovali, aby samotná jednání
začala až roku 2006, nová pravidla vstoupila v platnost 2010 a teprve potom probíhala
adaptační lhůta. Jeden z předsedů pracovní jednací skupiny o ekonomických a obchodních
otázkách Anthony Hilton z Jamajky na druhém jednání Rady ministrů EU a AKT
poznamenal, že „si jsou [státy AKT – pozn. aut.] vědomi toho, že nereciproční preference
nemohou trvat navždy, nyní si však musejí přiznat, že na uzavírání dohod o volném obchodu
nejsou ještě připraveni.“179
Dalším argumentem zemí AKT proti návrhu EU byl jejich nedostatečný počet schopných
institucí, který jim neumožňoval vyjednat během pěti let ani regionální dohody mezi sebou,
natož pak s EU. Na tento problém ostatně poukazovala i celá řada evropských kritiků.
Nevládní organizace EUROSTEP se například odvolávala na dlouhé vyjednávání o dohodě o
volném obchodu mezi EU a Jihoafrickou republikou, která začala roku 1994 a v roce 1998
ještě stále nebyla dokončena.180
Do sporných témat patřil také postup vůči zemím, které nelze charakterizovat jako
LDCs, ale které nebudou schopné či ochotné uzavřít s EU dohodu o volném obchodu. EU
nabízela jako alternativu zařazení těchto zemí do současného systému GSP, to však země
AKT odmítaly. Smlouvy z Lomé byly totiž v porovnání se systémem GSP mnohem
velkorysejší, výhody se navíc přímo odvozovaly od smlouvy vzniklé na základě
oboustranného jednání a nemohly být proto jednostranně pozměňovány. V případě GSP však
preference stanovovala jen EU, což je činilo mnohem méně stabilní.181
Další kritický bod jednání se zabýval otázkou, zda zachovat či zrušit programy
STABEX a SYSMIN. Země AKT šly tak daleko, že je chtěly dokonce ještě vylepšit. EU je
však odmítla sponzorovat v dosavadní formě, tj. jako rychlou a flexibilní náhradou za vzniklé
škody způsobené kolísavými příjmy z vývozu, a místo toho prosadila novou formu
dorovnávání, která více odpovídala dlouhodobému plánování v rozvojové pomoci.182

Projednávání otázek týkajících se politického dialogu a „správného vládnutí“ se opět
řídilo především představami EU, čemuž odpovídala i probíraná témata. Největší pozornost se
soustředila na oblasti evropského zájmu jako například prevence konfliktů, lidská práva,
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drogy a zločin. Při řešení problému ilegální imigrace si EU vymínila, že země AKT přijmou
zpět imigranty nacházející se nelegálně na evropském území. Státy AKT chtěly zároveň
s tímto závazkem vést debatu o tom, jak by měla EU nakládat s imigranty v rámci
schengenského prostoru, to se jim však nepodařilo.183 Do agendy jednání neprosadily ani
témata škodlivých evropských aktivit jako například nelegální prodej zbraní nebo negativní
dopady hospodaření nadnárodních společností na jejich územích.184
Velká část jednání se týkala problematiky „správného vládnutí“. EU tento prvek
považovala za jednu z nejdůležitějších podmínek rozvoje a chtěla ho do smlouvy zařadit pod
nadpisem „základní“ (essential)185, při jehož porušení by dotyčnému „hříšníkovi“ mohla
suspendovat pomoc. Státy AKT toto jednomyslně odmítaly, neboť podle nich „opravdové
partnerství nemůže být ničím podmiňováno“.186 Navíc celou problematiku vnímaly tak, že na
rozvojovou pomoc mají neodmyslitelné právo a nikdo jim ji za žádných okolností nemůže
upřít.187 EU oproti tomu chtěla za své peníze vidět výsledky.188 Dalším důvodem, proč země
AKT „správnému vládnutí“ tak výrazně oponovaly bylo to, že definice byla z velké míry
zformulována podle evropských norem a nezohledňovala jejich vnitřní situaci. Z principu ale
dodržování „správného vládnutí“ neodmítaly, případné pozastavení pomoci však pro ně bylo
nepřípustné. Jeho budování pro ně představovalo dlouhodobý proces zahrnující vylepšování
výkonné, zákonodárné i soudní moci, který bylo nutno aktivně podporovat a ne z něj činit
podmínku spolupráce.189 V tomto bodě země AKT nakonec zaznamenaly úspěch, neboť EU
tentokrát ustoupila a požadavek „správného vládnutí“ nebyl zahrnut jako „základní“ prvek ale
jen jako „důležitý“. To umožňovalo přistoupit k sankcím jen za jasně definovaných vážných
případů korupce.

Závažné rozpory se ukázaly v definování kritérií pro poskytování pomoci. Státy AKT
přišly na jednání s názorem, že jediným kritériem může být výše jejich chudoby, stupeň
zranitelnosti, počet obyvatel apod. Oproti tomu EU prosazovala mechanismus, který by
umožnil poskytovat pomoc především s ohledem na dosažené výsledky. Z toho důvodu
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chtěla, aby výše přislíbené pomoci byla jen orientační a vyplácela se teprve během realizace
projektu. Také navrhovala zrušení dosavadních národních programů
(rozvojové plány, které si jednotlivé státy AKT poměrně samostatně navrhovaly) a jejich
nahrazení novými strategiemi, které by byly výsledkem společné práce obou stran. Státy AKT
ostře vystupovaly proti jakémukoliv podmiňování výše pomoci a dožadovaly se, aby částky
nadále zůstaly předem jasné a neměnné. Místo toho urgovaly členské země EU, aby raději
navýšily svůj podíl rozvojové pomoci na 0, 7% HDP, tak jak se k tomu zavázaly190.

3.2.5. Bilance jednání

Vyjednávání o nové dohodě bylo nesporně asymetrické, na čemž se především
podepsal slábnoucí význam zemí AKT pro EU. V době podpisu prvních Smluv z Lomé vládla
zcela jiná situace, která dovolovala, aby jednání měla partnerskou podobu. EU považovala
bývalé kolonie za svou „prestižní“ oblast zájmu a cítila se s nimi být provázána, neboť tam
čerpala suroviny a náhradou jim poskytovala technickou a ekonomickou pomoc. Z těchto
důvodů byla při jednáních také poměrně povolná, čehož AKT státy obratně využívaly. John
Rawenhill to přirovnává k „efektu nohy ve dveří, kdy AKT státy byly pokaždé schopny využít
stávajících výhod a pootevřít dveře o trochu víc.“191 Při jednání o nové smlouvě se ale situace
diametrálně změnila a novými kritérii pro poskytování pomoci se pro EU stala liberální
pravidla WTO a požadavek lidských práv, demokracie a správného vládnutí.
Pevně ukutý a téměř nezměnitelný mandát činil z EU neporazitelného partnera.192
Tomu kontrastovala slabá pozice zemí AKT, které jen stěží reagovaly na evropské požadavky
a nedokázaly se shodnout na konstruktivních alternativních návrzích. Roli zde kromě toho
hrály i nesouměrné jednací kapacity obou aktérů. Maria Stromviková tvrdí, že „EU je jako
bazén plný vytrénovaných a schopných úředníků, pro které je jednání denním chlebem“.193
Proti nim vyjednavači zemí AKT, kteří zvláště nebyli zvyklí na jednání o obchodních
otázkách, nemohli obstát.
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Přes všechny spory trvající do posledního momentu bylo nakonec dohody v únoru
2000 dosaženo. Vliv na to měla dlouhá tradice Loméských smluv a fakt, že se tato kooperace
dlouho řadila k prestižním oblastem EU. Jak se domnívá Genebra Forwoodová, když se již
EU jednou vydala na tak dlouhou cestu spolu s AKT, bylo by nyní prakticky nemožné z ní
zcela uhnout.194 K uzavření dohody paradoxně přispěl i naprostý krach konference WTO v
Seattlu195. Konference bezesporu znamenala obrovské zklamání pro naděje rozvojových států
a v tomto prostředí EU přeci jen cítila morální potřebu uzavřít rychle novou dohodu, která by
snad byla případnou náplastí na nedávné rány.196
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4. Dohoda z Cotonou
4.1. Základní údaje
Dohoda o partnerství mezi členy africké, karibské a tichomořské skupiny států na
jedné straně a ES a jeho členskými státy na straně druhé197 (Dohoda z Cotonou) byla
podepsána v červnu 2000 v Cotonou v Beninu 77 státy AKT198 a 15 státy EU. Vzhledem
k tomu, že ji musely nejprve ratifikovat všechny členské státy EU a alespoň dvě třetiny států
AKT, vstoupila v platnost teprve v dubnu 2003. Na rozdíl od Loméských smluv byla
podepsána na celých dvacet let s tím, že EDF se bude nadále uzavírat na pět let. Speciální
časový plán se dále vztahoval na zavádění ekonomických reforem.
Loméské smlouvy byly vypracovány velice podrobně a jednotlivé prvky kooperace
byly přesně popsané. Oproti tomu Dohoda z Cotonou má mnohem obecnější podobu. Určuje
především cíle nového partnerství a konkrétnější pravidla vycházejí z mnoha příloh.199 Již ve
výčtu cílů lze pozorovat značný posun od Smluv z Lomé, neboť kromě závazku urychlit
hospodářský, kulturní a sociální rozvoj ( což bylo obsaženo ve Smlouvě Lomé IV) si Dohoda
z Cotonou za jeden z hlavních závazků vytyčila „omezit a případně vymýtit chudobu.“200
Institucionální podoba spolupráce mezi zeměmi AKT a EU zůstala zachována, o chod
se nadále mají starat Rada ministrů, Výbor velvyslanců a Společné parlamentní shromáždění,
jejichž funkce jsou již podrobněji popsány v kapitole jedna. Zachován zůstal i způsob
financování nového partnerství. Jeho potřeby budou krýt prostředky z EDF, což znamená, že
o nich opět budou převážně jednostranně rozhodovat členské státy EU. Na prvních pět let se
uvolily vyčlenit 13,5 miliardy EUR, k čemuž přibylo ještě 1,7 miliard poskytovaných
Evropskou investiční bankou ve formě půjček a pak především nevyčerpaných 9,9 miliard
EUR z minulých fondů. 201
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4.2. Ekonomická podoba dohody
V kapitole třetí jsme ukázali, jakým způsobem EU přistupovala k vytvoření nových
pravidel spolupráce. Skutečnost, že právě ona udávala v jednáních tón, se samozřejmě
výrazně promítla do konečné verze dohody. Největší zásadovost projevila v otázce budoucí
obchodní spolupráce, která se kvůli tomu stala tématem, na jehož kompromisním vyřešení se
oba aktéři shodli v takřka poslední minutě.202
Od počátku debaty o nutnosti reformy dosavadního partnerství EU jasně
demonstrovala svou oddanost liberálním požadavkům WTO, tj. nediskriminaci a reciprocitě.
Zároveň se po celou dobu vážně zaobírala myšlenkou, že změnu spolupráce se zeměmi AKT
nelze realizovat, aniž by se neustoupilo od dosavadní celistvosti skupiny. Tyto dvě základní
úvahy se staly základem nové obchodní spolupráce.203 Článek 35 stanoví, že „hospodářská a
obchodní spolupráce staví na regionálních integračních iniciativách AKT států s ohledem na
skutečnost, že regionální integrace je klíčovým nástrojem integrace AKT států do světového
hospodářství.“204 Článek 36 dále stanoví, že „se strany dohodly na uzavření nových
obchodních ujednání slučitelných se Světovou obchodní organizací (WTO), jež by postupně
odstraňovala obchodní překážky mezi nimi a podporovala spolupráci ve všech oblastech
důležitých pro obchod.“205
V souladu s tímto dohoda poměrně nekompromisně stanovila, že státy AKT popřípadě
jejich lokální sdružení uzavřou s EU Dohody o hospodářském partnerství (Economic
Partnership Agreements, EPAs)206. Na druhou stranu již reflektovala mnohem více potřeby
AKT států než původní orientační návrhy EK. Například časový rámec dojednávání těchto
smluv se z původních předpokladů protáhl na osm let, což znamená, že vstoupí v platnost
roku 2008. Během tohoto přechodného období by se měl rozvíjet integrační proces mezi
jednotlivými státy AKT a měly by se posilovat obchodní kapacity a zvyšovat se
konkurenceschopnost.207
Kromě toho Dohoda z Cotonou vyšla vstříc i LDCs a zvlášť zranitelným zemím, o
nichž se předpokládalo, že nebudou schopné EPAs uzavřít. Vzhledem k tomu, že nový přístup
202
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musel být kompatibilní s WTO, rozhodla se EU rozšířit preferenční nereciproční podmínky na
všechny LDCs a v únoru 2001 vyhlásila iniciativu „Vše kromě zbraní“ (Everything but Arms,
EBA).V souladu s touto iniciativou může všech 50 nejchudších států světa208 vyvážet na
evropský trh bez omezení vše kromě zbraní a tří zvlášť citlivých položek, jmenovitě rýže,
čerstvých banánů a cukru. Tarify na tyto tři produkty však mají být postupně odbourány do
roku 2009.209
Nová obchodní ujednání jsou v dosavadním kontextu poměrně pokroková a pokud by
fungovala tak, jak se předpokládá, lze se domnívat, že budou pro obě strany přínosem.210
Zároveň se však najde i dost argumentů, které poukazují na fakt, že mnoho prvků
prosazených EU je příliš unáhlených a mohou ve vývoji zemí AKT způsobit těžkosti. Nelze
zaručit, že se všem vhodným státům AKT podaří v dané době sjednat dohody. Komplikace
jim mohou připravit jak slabé organizační schopnosti jejich institucí, tak také rozsáhlá vnitřní
politická a sociální opozice, která může vládám zemím AKT jednání s EU znesnadňovat.211
Není ani uzavřena otázka, s kým vlastně mají jednotlivé země do regionální
spolupráce vstoupit. Samozřejmě by bylo logické uzavírat smlouvy v rámci již existujících
regionálních organizací, kterých je ale například v Africe mnoho a které se zároveň
překrývají. Příkladem tohoto nesouladu může být záměr EU podepsat dohodu s již stávající
organizací UEMOA,212 jejíž členové však zároveň náleží k početnější organizaci
ECOWAS213. To však ze spolupráce zcela vyřazuje například Nigérii, která by měla kapacity
se na spolupráci podílet, nicméně nenáleží k organizaci UEMOA, ale jen k ECOVAS.214
Navíc si nelze představovat, že integrační struktury jednotlivých organizací fungují
jako v EU. Jednotlivé regionální organizace zde vznikaly spíše náhodně na základě
geografických předpokladů, rozhodně však tyto státy k sobě necítí žádná užší historická a
obchodní pouta jako je tomu v případě například evropských států. Kromě toho je míra
obchodní výměny mezi členy regionálních organizací v rámci skupiny AKT v porovnání
208
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s objemem obchodu s EU naprosto mizivá (viz tabulka 6).215 V těchto podmínkách je potom
těžké naplnit představu komisaře pro rozvoj Joao de Deus Pinheira, že regionální uskupení by
měla „být založené na politických, ekonomických a geografických podobnostech“216. Tento
nedostatek může pozdější vyjednávání s EU činit obzvlášť obtížnými.
Dohody dále mohou znamenat problém pro země, které sice nespadají do kategorie
LDCs, ale převyšují ji o pouhé minimum a nejsou schopné se na plánované spolupráci
podílet. Těmto státům zbývá možnost přejít do systému GSP, což není příliš „lukrativní“
nabídka vzhledem k tomu, že ten striktně rozlišuje skupinu citlivých a necitlivých produktů.
V případě prvním jsou tarify sníženy pouze nepatrně a mnohem přísnější jsou také pravidla
původu.217
Ani vyhlídky LDCs nejsou zcela jasné, neboť pokud se rozhodnou pro čerpání výhod
z programu EBA, nemohou zároveň uzavírat s EU dohody o volném obchodu. Protože ale
tyto státy patří většinou do některé z regionálních organizací, se kterými EU plánovala
dohody uzavřít, nezbývá jim nic jiného než zvolit mezi oběma možnostmi. EBA působí
lákavě, zvláště bude-li EU v jejím rámci dále omezovat tarify na banány, cukr a rýži. Na
druhou stranu se výhledově počítá, že EU bude přeci jen muset reformovat svou společnou
zemědělskou politiku, takže by výše dovozních překážek klesla tak jako tak.218 Šmouhou na
jasném nebi bez tarifů je také podmínka EU, že v případě těžkostí svých producentů může
poskytnuté výhody kdykoliv stáhnout či upravit.219 Kromě toho existují obavy, že EBA
nebude mít pro mnoho LDCs potřebný motivační charakter a ty pak takříkajíc „usnou na
vavřínech“ pod domněnkou věčných nerecipročních preferencí, které však jednoho dne zcela
určitě zmizí.220 Na druhou stranu však i kritici uznávají, že ve světovém měřítku je tento krok
EU směrem k odbourávání dovozních překážek ojedinělý, a považují ho za cestu, kterou by
bylo vhodné následovat.221
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4.3. Politický dialog a „správné vládnutí“
Dohoda z Cotonou přesahuje všechny Loméské smlouvy svým politickým rozměrem.
Po celou dobu reformního procesu EU trvala na tom, že nová spolupráce nesmí být nadále
pouhé ekonomické partnerství, na které by se bezhlavě vydávaly prostředky, aniž by byly
naplněny základní cíle politického dialogu. Počátky této tendence lze zaznamenat již ve
Smlouvě Lomé IV a EU se od ní během jednání neodklonila. Ostatně ani nemohla, neboť
k respektování lidských práv a demokratických hodnot ji zavazuje již Maastrichtská smlouva.
Amsterodamská smlouva tyto principy dále rozšířila o dodržování právního státu a zahrnula je
mezi zásady, kterými se mají řídit aktivity EU v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní
politiky.222
Otázka politického dialogu patřila k nejspornějším v jednání, což se nakonec prakticky
projevilo v tom, zda budou jednotlivé prvky dohody hodnoceny jako „základní“ nebo jen
„důležité“. Toto rozdělení je obzvláště citlivé, neboť v případě porušení některého základního
prvku státem AKT na něj mají být uvalena tzv. „vhodná opatření“, tj. sankce ze strany EU,
které v nejhorším případě mohou znamenat až pozastavení pomoci.223
Požadavek dodržování lidských práv, demokratických principů a vlády práva byly
v návaznosti na Smlouvu Lomé IV do dohody okamžitě začleněny jako prvky základní. To je
nesporně velký posun v dosavadním vývoji, nicméně úspěchu se může docílit jen pokud se
dohodnuté zásady budou dodržovat a nestanou se z nich pouze plytké fráze. Zatím se EU
snažila dokázat, že se jedná o efektivní opatření, a zmiňovanou sankční proceduru použila
například v říjnu 2000 při převratu na Fidži nebo v březnu 2002 při volbách v Zimbabwe proti
prezidentovi Robertu Mugabemu.224
Daleko větší problém v jednáních nastal při otázce, jakým způsobem zařadit do
dohody požadavek „správného vládnutí,“ které je charakterizováno jako „ řádná správa věcí
veřejných průhlednou a odpovědnou správou lidských, přírodních, hospodářských a
finančních zdrojů za účelem spravedlivého a udržitelného rozvoje. Předpokládá jasné
rozhodovací postupy na úrovni veřejných úřadů, průhledné a odpovědné instituce, přednost
práva ve správě a rozdělování zdrojů a budování kapacit pro vypracovávání a provádění
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opatření zaměřených zejména na předcházení a potírání korupce.“225 Kvůli silnému odporu
AKT států považovat „správné vládnutí“ také za prvek základní, nakonec EU slevila ze svých
požadavků a udělala z něj pouze prvek důležitý, jehož porušování s výjimkou silných případů
korupce nebude sankčně postihováno. Ačkoliv dodržování „správného vládnutí“ není tak
dobře ošetřeno, jako je tomu v případě základních prvků, má se obecně za to, že i shoda
signatáři dohody na jeho definici je sama o sobě velký úspěch.226

Vzhledem ke vzrůstajícímu problému imigrantů, trvala EU na začlenění otázky
imigrace jako dalšího důležitého bodu.227 Obě strany se celkem bez problémů shodly, že
„partnerství ve vztahu k migraci znamená spravedlivé zacházení se státními občany třetích
zemí pobývajícími legálně na jejich území.“ Mnohem problematičtější byla úprava nelegální
imigrace, jejíž konečný výsledek je jasným odrazem požadavku EU omezit přistěhovalectví
ze třetího světa.228 V článku 13.5.c se uvádí, že jak státy AKT, tak EU souhlasí s návratem a
přijetím osoby nelegálně pobývající na území druhého partnera.229 Kromě toho si však EU
ještě vymínila vyjednat si s jednotlivými AKT státy v případě potřeby bilaterální smlouvy. Ty
by měly zaručit, že dotyčný stát přijme zpět i osobu, která sice není jeho občanem, ale použila
ho jako tranzitní zemi pro cestu do EU.230

4.4. Programové změny
Jedním z největších problémů, které způsobovaly neefektivnost loméské spolupráce,
byla problematická organizace vyplácení pomoci a příprava jednotlivých projektů. Z tohoto
důvodu byla změna dosavadního systému prvořadým cílem EU. Na rozdíl od Smluv z Lomé
byla Dohoda z Cotonou navržená jako mnohem pružnější, aby se mohla lépe přizpůsobovat
speciálním potřebám jednotlivých zemí.231
Nová struktura přípravy projektů poskytuje zemím AKT poměrně široký prostor pro
realizaci, EU si však ponechává téměř výhradní pravomoc rozhodovat o financování. O
obecných strategiích spolupráce mají oba partneři rozhodovat společně. Na jejich základě
AKT země vypracují tzv. indikační program, v němž konkrétně stanoví oblast, kde se chtějí
225
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realizovat, a způsob, jak nejlépe dosáhnout výsledku. Nakonec o návrhu jednají zástupce
země AKT (což je většinou ministr financí dané země) a EU (což je většinou šéf delegace
EK).232
Podle nového systému se pomocné prostředky mají přislibovat maximálně na 5 let a
jejich využití se má pravidelně přezkoumávat.233 Přes nesouhlas většiny AKT států se EU
rozhodla, že jediným kritériem pro poskytnutí pomoci už nebude jen míra chudoby, ale také
stupeň dosažených výkonů. Z toho důvodu jsou přislíbené částky pouze orientační a
v průběhu realizace projektu se mohou měnit. Kromě toho se částka má stanovovat s důrazem
na odlišné politické, ekonomické a sociální charakteristiky jednotlivých zemí.234 To Dohodu z
Cotonou velmi odlišuje od Smluv z Lomé, neboť ta podobná odstupňovaná kritéria neměla.

Již během jednání hodnotily AKT státy návrh na rušení programů SYSMIN a
STABEX velmi negativně. EU jejich zrušení odůvodňovala kontraproduktivitou, neboť státy
AKT vyvážely to, za co jim byla přislíbena odměna, a nesnažily se nalézat nové oblasti, kde
by případně mohly uspět. Často vůbec nebylo důležité, zda v příslušné oblasti existuje naděje
na úspěch, a rozhodovala pouze skutečnost, že za své ztráty státy AKT obdržely
kompenzaci.235 Programy sice reformu nepřežily v původní podobě, jejich podstata však
nakonec zůstala zachována i v nové dohodě.236 EU chce nadále hradit státům AKT ztráty
způsobené kolísáním zahraničního obchodu, již se však nesoustředí pouze na zemědělské
produkty a minerály, což má program zpružnit a státy přimět k větší diverzifikaci vývozu.
Postižený stát může žádat příslušnou kompenzaci v případě, že se jeho příjem z exportu určité
komodity snížil o 10% nebo o 2% v případě LDCs v porovnání s minulým rokem a to
maximálně čtyřikrát za sebou. Nový mechanismus by tak státy AKT měl více motivovat
realizovat se v oblastech, kde mají skutečnou šanci na úspěch.237
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Každý rok má proběhnout zevrubná kontrola a dále v poločase a na konci realizace projektu se provádí
důkladná kontrola.
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Holland: European Union, ss. 206-207.
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Jelínek: Rozvojová politika, s. 31.
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Holland: European Union,s. 207.
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Jelínek: Rozvojová politika, s. 31.
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Závěr
V posledním desetiletí 20. století procházel čtyřicetiletý vztah Evropské unie a států
Afriky, karibské oblasti a Tichomoří přelomovým obdobím. Dlouho nebylo jasné, zda-li se
přehoupne do dalšího tisíciletí a pokud ano, v jaké podobě. V první polovině 90. let se
v důsledku rozpadu sovětského bloku začal vytvářet zcela nový systém mezinárodních
vztahů, který se samozřejmě odrazil i na loméské spolupráci. EU začala pochybovat o jejím
smyslu, což bylo dáno jednak novými evropskými zahraničněpolitickými prioritami a zároveň
také stále se zhoršující situací skupiny zemí AKT. Evropské státy své negativní pocity poprvé
„veřejně“ demonstrovaly roku 1995 během jednání o výši příspěvků do osmého EDF, které
téměř jednomyslně odmítaly navýšit. Zároveň tak zahájily diskusi o budoucnosti Loméských
smluv, která vyvrcholila roku 2000 přijetím Dohody z Cotonou. Dalším mezníkem
v reformním procesu se stalo vydání Zelené knihy Evropskou komisí roku 1996, která, ačkoliv
hodnotila státy AKT velice kriticky a její návrhy na řešení dosavadních problémů byly
poměrně tvrdé, přece jen znamenala první jasný signál, že dosavadní vztah zcela nezanikne.
Přes postupné zmírňování svých postojů představovala EU v celém reformním
procesu neoblomného soupeře. Státy AKT se nacházely převážně v defenzivní pozici
projevující se nejvíce během samotného jednání o nové dohodě. Zatímco EU trvala
nekompromisně na svých návrzích, státy AKT s vlastními iniciativami nevystupovaly a
v podstatě se snažily uhájit co nejvíce ze stávajících výhod. Asymetrické jednání nejlépe
dokládá konečná podoba dohody z Cotonou, neboť všechny její významné inovace (jako
ekonomická podoba dohody, politický dialog a nový způsob realizace spolupráce) v podstatě
kompletně odrážejí původní návrhy EU, které jsou jen zčásti zmírněny v důsledku tlaku ze
strany států AKT.

Při vyhodnocování jednání o Dohodě z Cotonou je nutno si uvědomit, že po uzavření
revidované Smlouvy Lomé IV byly vyhlídky na pokračující spolupráci mezi EU a zeměmi
AKT velmi bledé a objevovaly se pochyby, zda má vůbec nějaký hlubší smysl. Kompromis
v podobě přijaté dohody tato pesimistická tvrzení do jisté míry vyvrátil a ukázal, že státy EU a
AKT, dva diametrálně rozdílní aktéři, jsou schopni určitého konstruktivního jednání a
budoucí spolupráce.
Hlavní slovo měla nicméně po celou dobu reformního procesu EU, zatímco státy AKT
na její návrhy jen stěží reagovaly. Tuto asymetrii lze považovat za důsledek vztahu mezi
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dvěma partnery, kdy jeden něco potřebuje a druhý dává. Jak pravil William Shakespeare,
„když jsou dva na koni, musí jeden sedět vzadu.“ V tomto případě role „zadního jezdce“
připadla státům AKT, jejichž pozice byla nyní díky proměněné mezinárodní situaci a jejich
vnitřní slabosti daleko více vratká než při podpisu prvních Loméských smluv. Situaci jim
navíc ještě značně komplikovala přísná semknutost a nekompromisnost EU, výsledek úzkého
manévrovacího prostoru v rámci jejího jednacího mandátu.
Pro skupinu sedmdesáti sedmi různých států AKT znamenalo přijetí společné pozice
tvrdý oříšek. Dosud země AKT jen demonstrovaly svůj zájem o to působit jako jednotný a
vlivný činitel v mezinárodních vztazích. Nyní se však ukázalo, jak je tuto představu obtížné
naplnit. V souvislosti s realizací nových obchodních ujednáních, v rámci kterých si jednotlivé
AKT státy mají vyjednávat individuálně s EU dohody o volném obchodu a na státy LDCs se
dokonce vztahují zcela jiná opatření, lze očekávat další rozštěpení jejich jednoty, neboť každý
bude zřejmě sledovat odlišné zájmy. Z tohoto hlediska pro ně mohou být budoucí jednání
s evropským partnerem stále obtížnější.
Při posuzování způsobu jakým EU vystupuje vůči státům AKT je nápadná především
skutečnost, že již nadále nechce být jejich „kolektivním patronem“238. Po mnoha neúspěších
dosavadního systému, který nakonec vyústil v situaci, kdy se státy AKT staly pouhým
příjemcem evropské pomoci, dala nyní EU najevo, že pokračovaní spolupráce je pro ni
přijatelné jen ve formě skutečného oboustranného partnerství.
Lze si samozřejmě klást otázku, do jaké míry si EU při prosazování tohoto požadavku
počíná spravedlivě. Jak vyplývá z dosavadního vývoje, priority EU v rozvojové spolupráci
odrážejí z velké části její vnitropolitickou agendu, což se samozřejmě promítá i do vztahu
vůči zemím AKT. Vzhledem k tomu, že se EU například stále více potýká s problémem
ilegální imigrace, obsahuje nová smlouva pro státy AKT značně nevýhodná ujednání řešící
tuto problematiku. Vlivné lobby evropských producentů se objevuje v projektu „Vše kromě
zbraní“, který si EU vymínila kdykoliv jednostranně zrušit či upravit.
V posledních dvou jednáních o výši EDF převažovaly v souvislosti s jeho malým
navýšením názory, že EU ztrácí o vztah se zeměmi AKT zájem. Politiku vůči zemím AKT
určují především jednotlivé členské státy, jejichž názory na rozvojovou spolupráci se
v mnohém liší. Zatímco například Francie tradičně podporuje multilaterální rozvojovou
pomoc vůči bývalému koloniálnímu světu, skandinávské státy naopak upřednostňují podle
nich daleko přínosnější bilaterální pomoc. Výše uzavřeného EDF tyto odlišné priority odráží.

238

Rawenhill: Nest.
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Nemyslím si proto, že by evropské státy chtěly jednotlivé země AKT až tolik zanedbávat, ale
že spíše hledají nové formy spolupráce, které by každému z nich lépe individuálně
vyhovovaly.
Jako pochopitelný vnímám evropský důraz na větší efektivitu využití rozvojové
pomoci, s čímž souvisí požadavek zkvalitnění politického dialogu mezi oběma partnery a
zodpovědného přístupu vlád zemí AKT k celé problematice. Jedním z prvních předpokladů
pro realizaci rozvojových projektů jsou taková státní vedení, která by pro ně byla schopná
vytvořit vhodné podmínky. Aby se do rozvoje mohly aktivně zapojovat všechny složky
obyvatelstva, je nutno jim zaručit dodržování základních lidských práv a vytvořit dostatečné
demokratické prostředí, ve kterém by se mohly realizovat. Z tohoto důvodu považuji za
oprávněné, že se EU snaží vlády zemí AKT k přijetí těchto zásad donutit. Zatím však není
možné posoudit, zda je navržený způsob vhodný, či zda se nakonec v budoucnosti negativně
neprojeví tam, kde nemá, tedy na životních podmínkách obyvatelstva států AKT.
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Deutsche Zusammenfassung
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Zusammenarbeit der Europäischen Union (EU) und
der Gruppe der Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP)
zwischen den Jahren 1990 und 2000, als sie ganz neubewertet und umgestaltet wurde.
Die besonderen Beziehungen der EU zu den AKP Staaten gehen auf die 60er Jahre
zurück und waren eine postkoloniale Initiative von Frankreich und später noch von Groß
Britannien. Stufenweise wurden vier Abkommen von Lomé abgeschlossen, deren Kernpunkt
vor allem die Zoll- und Abgabenfreiheit für die Einfuhr von Produkten aus den AKP-Staaten
in die EU war.
Am Anfang der 90er Jahre veränderte sich durch den Zerfall des sowjetischen Blocks
die internationale Situation. Die EU verwandelte sich von Innen und die Ergebnisse der
bisherigen Zusammenarbeit mit den AKP Staaten waren eher enttäuschend. Aus diesen
Gründen entsprang die Forderung der meisten Mitgliedstaaten der EU, das Abkommen von
Lomé grundsätzlich zu reformieren. Sie zeigten es deutlich im Jahr 1995, als sie sich mit der
Ausnahme von Frankreich bei der Angelegenheit der Unterschreibung des revidierten vierten
Lomé-Abkommens weigerten, ihren Beitrag in den Europäischen Entwicklungsfond zu
erhöhen. Außerdem äußerten sie ihre Bedenken über die Wirksamkeit des den AKP Staaten
angebotenen Präferenzsystems (der daneben gegen den Prinzipien der Welthandelorganisation
verstieß) und weißten darauf hin, dass in der zukünftigen Zusammenarbeit die Bedeutung der
Menschenrechte und demokratischer Prinzipien besser berücksichtigt werden sollte. Zum
ersten Mal wurde auch "verantwortliche Regierungsführung" (good governance) als ein
besonderes Ziel der Kooperationsmaßnahmen aufgeführt.
Aus diesen Unterlagen ging die spätere Diskussion über die zukünftige Beziehung der
EU zu den AKP Staaten aus. Im Jahre 1996 veröffentlichte die Europäische Kommission das
sogenannte grüne Buch, in dem sie die möglichen Gestaltungen der erneuerten
Zusammenarbeit schilderte. Man muss gestehen, dass die meisten mit der Zerspaltung der
Gruppe der AKP Staaten rechneten. Im Laufe der folgenden Verhandlungen wurden diese
Vorschläge gemildert, trotzdem war es schon klar, dass das neue Abkommen im Einklang mit
den Bedürfnissen der Welthandelorganisation sein wird. Die Anzielung auf einen verstärkten
politischen Dialog gab es auch zu erwarten.
Da die AKP Staaten an der Fortsetzung des Abkommens viel größeres Interesse als die
EU hatten, verliefen die Verhandlungen ziemlich assymetrisch. Es war meistens die EU, die
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neue Vorschläge vorlag, während die AKP Staaten auf diese nur schwierig reagierten. Sie
verfolgten eigentlich das einzige Ziel, so viel wie möglich von ihren bisherigen Vorteilen zu
erhalten. Diese Ungleichheit zeigt sich auch in dem in Cotonou in Benin schließlich
abgeschlossenen neuen Abkommen. Gemäß den neuen Handelsabschlüssen sollen sich die
AKP Staaten mit der EU Freihandelsabkommen aushandeln, was deutlich auf die
ursprünglichen Vorschläge der Europäischen Kommission zurückgeht. Anderseits kommt die
EU im Rahmen der „Alles außer Waffen“ Initiative den LDC´s vielmehr entgegen, als
erwartet wurde. In Folge der neuen Grundsätzen in der europäischen Entwicklungshilfe wurde
auch vereinbart, dass die AKP Staaten bestimmte politische und ökonomische Auflagen
erfüllen müssen, vor allem eine "verantwortliche Regierungsführung" (Good Governance),
die Achtung der Menschenrechte und Demokratie, um die Hilfsmitteln von der EU zu
erhalten. Da sich das Abkommen erst ab dem Jahr 2008 in voller Kraft auswirken soll, bleibt
die Wirksamkeit der neuen Regelungen jetzt noch offen.
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Seznam zkratek
AKT

Skupina zemí Afriky, karibské oblasti a Tichomoří

CARICOM

Karibské společenství a společný trh (Caribbean Community and Common
Market)

COMESA

Společný trh východní a jižní Afriky (Common Market for Eastern and
Southern Africa)

EAC

Společenství východní Afriky (East African Community)

EBA

Vše kromě zbraní (Everything but Arms)

EDF

Evropský rozvojový fond (European Development Fond)

EK

Evropská komise

EP

Evropský parlament

EPAs

Dohody o hospodářském partnerství (Economic Partnership Agreements)

ES

Evropská společenství

EU

Evropská unie

GSP

Všeobecný systém preferencí (Generalised System of Preference)

LDCs

Nejméně rozvinuté země (Least Developed Countries)

OSN

Organizace spojených národů

REPAs

Regionální dohody o hospodářském partnerství (Regional Economic
Partnership Agreements)

SADC

Společenství pro rozvoj jižní Afriky

STABEX

Systém stabilizace vývozních příjmů (Stabilization of Export Earnings)

SYSMIN

Systém stabilizace vývozních příjmů pro minerální produkty

UDEAC-

Celní a ekonomická unie střední Afriky a Ekonomická a měnová unie střední

CEMAC

Afriky (Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale - Communauté
Économique et Monétaire de l'Afrique Centrále

UEMOA

Ekonomická a měnová unie západní Afriky (Union Économique et Monétaire
Ouest Africaine)

WTO

Světová obchodní organizace (World Trade Organization)
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