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Wprowadzenie 

Współcześnie ok. 1,5 mld ludzi żyje za mniej niż 1,25 dolara dziennie, czyli 
poniżej granicy ubóstwa, a 18 mln ludzi każdego roku umiera z powodów wy‑
nikających z ubóstwa1. Współpraca na rzecz rozwoju ma na celu zmniejszenie 
dystansu zarówno między ubogimi i bogatymi na poziomie działań indywi‑
dualnych, jak i pomiędzy państwami, które — jak wynika ze wskaźnika roz‑
woju społecznego (ang. Human Development Index, HDI) — należą do grupy 
państw bardzo rozwiniętych a tymi sklasyfikowanymi jako słabo rozwinięte 
(tzw. państwa rozwijające się). Współpraca Unii Europejskiej (UE) z państwa‑
mi rozwijającymi się od kilkudziesięciu lat podlegała i nadal podlega krytyce, 
jej efektywność zaś ciągle pozostaje dla UE dużym wyzwaniem. Czy zatem 
po tylu latach nieudanych prób można mówić o działaniach na rzecz rozwoju? 
W odpowiedzi na to pytanie należy zauważyć, że to właśnie dzisiaj szacuje się, 
że „w celu zaspokojenia rosnącego popytu światowa produkcja żywności będzie 
musiała wzrosnąć do 2050 r. o 60% w stosunku do poziomu z 2005 r.”2 Ponad‑
to przewiduje się, że ze względu na tempo urbanizacji i przyrostu ludności do 
2025 r. zużycie wody wzrośnie o 50%. Do tego czasu ok. 5,5 mld ludzi — czyli 
dwie trzecie prognozowanej liczby ludności na świecie — będzie zamieszki‑
wać obszary charakteryzujące się umiarkowanym lub dużym deficytem wody, 
a liczba ludności na świecie osiągnie ponad 9 mld, przy czym liczba miesz‑
kańców Afryki subsaharyjskiej wzrośnie ponad dwukrotnie, co oznacza, że do 
2050 r. mieszkańcy Afryki i Azji będą stanowić blisko 80% globalnej ludności. 
Należy też wziąć pod uwagę wzrost średniej wieku ludności na świecie, który 

1 Z ok. 6 575 mln ludzi na świecie ok. 830 mln jest ciągle niedożywionych, 1 100 mln nie 
ma dostępu do wody, 2 600 mln nie ma dostępu do sanitariatów. Około 2 000 mln ludzi nie ma 
dostępu do podstawowych leków, 774 mln dorosłych to analfabeci, a 218 mln dzieci zmusza się 
do pracy. Zob. T. Pogge, World Poverty and Human Rights, Cambridge 2008, s. 2. 

2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno ‑Społecznego i Komitetu Regionów, Godne życie dla wszystkich: Eliminacja ubó
stwa i zapewnienie światu zrównoważonej przyszłości, 27.02.2013 r., COM (2013)92. 
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„najbardziej wpłynie na sytuację w krajach rozwijających się, co będzie mia‑
ło negatywne skutki dla świadczeń zdrowotnych i emerytalnych, jak również 
dochodów podatkowych”3. Być może zatem znaleźliśmy się w kulminacyjnym 
punkcie i to od nas zależy przyszłość całej planety — rozwiązania w zakresie 
współpracy na rzecz rozwoju pozwolą uniknąć głodu, konfliktów i wojen, nie‑
kontrolowanych migracji, które już dziś nie są lokalne, a mogą być przyczyną 
ogromnych negatywnych skutków w rozwiniętych krajach Europy. 

Pomoc, jakiej dzisiaj udziela UE, stanowi ok. 60% oficjalnej pomocy rozwo‑
jowej (ODA). Zatem działania podejmowane przez instytucje UE bezpośrednio 
odpowiedzialne za realizację tej pomocy mają kluczowe znaczenie dla globalnej 
likwidacji ubóstwa i nierówności społecznych4. 

Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stop‑
niu unijne regulacje prawne przyjęte w prawie pierwotnym i wtórnym (w tym 
dotyczące celów, zasad, obszarów udzielania pomocy, instrumentów, mechani‑
zmów oraz procedur unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju) umożliwia‑
ją UE realizację celu wskazanego w art. 3 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej 
(TUE)5 oraz w art. 208 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)6, 
tzn. eliminację ubóstwa. Kolejnym celem monografii jest próba wskazania regu‑
lacji prawnych uniemożliwiających efektywną realizację wspomnianej pomocy 
i wskazanie nowych, odpowiednich rozwiązań. 

Omówione zostaną takie obszary badawcze, jak: zakres przedmiotowy i pod‑
miotowy unijnej polityki współpracy na rzecz rozwoju, źródła prawa oraz ich 
hierarchia w zakresie regulacji unijnej polityki rozwojowej, zakres kompeten‑
cji instytucji realizujących unijną politykę rozwojową, obszary działań, które 
obejmuje unijna polityka rozwojowa, oraz mechanizmy kontroli efektywności 
i skuteczności współpracy na rzecz rozwoju.

Analiza aktów prawnych UE ma na celu udowodnienie tezy, że jakość i efek‑
tywność unijnej pomocy rozwojowej są uzależnione od jakości i przejrzystości 
stanowionego prawa. Niespójne regulacje prawne bowiem negatywnie wpływają 
na efektywność podejmowanych działań oraz uniemożliwiają realizację celu po‑
lityki współpracy na rzecz rozwoju, jakim jest likwidacja ubóstwa. Dotychczas 
rozwój miał jedynie znaczenie ekonomiczne. Wydaje się, że zupełnie nie do‑
strzegano faktu, że regulacje prawne mają istotny wpływ na jakość świadczenia 
pomocy, np. przez organizację międzynarodową. W badanym obszarze można 
znaleźć szeroką literaturę z zakresu ekonomii czy nauk politycznych, lecz nie‑
mal brak literatury prawniczej, która analizowałaby kształtowanie się regulacji 

3 Ibidem.
4 A. Baka rdjieva Engelbrek t, M. Mår tensson, L. Oxel heim, T. Pe r sson, The EU’s 

role in Fighting Global Imbalance, Nothampton 2015. 
5 Traktat o Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C326/13 z 26.10.2012 r.). 
6 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C326/47 

z 26.10.2012 r.).
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prawnych, ich spójności i kierunków, a także prezentowała rozwiązania de lege 
ferenda, które mogłyby zwiększyć skuteczność niesionej pomocy. 

Jeśli chodzi o literaturę polską, to temat ten poruszali głównie ekonomi‑
ści, przede wszystkim zaś P. Bagiński i K. Czaplińska7. Z kolei w literatu‑
rze angielskiej dominują publikacje, których autorzy koncentrują się na po‑
litykach rozwojowych poszczególnych państw członkowskich (np. O. Stokke, 
P. Hoebink, Perspectives on European Development Cooperation: Policy and 
Performance of Individual Donor Countries and the EU, Abigton 2004) bądź 
na analizie polityki rozwojowej wyłącznie w kontekście obszarów polityki za‑
granicznej (jak D. Sicurelli, The European Union’s Africa Policies: Norms, 
Interests, and Impact, Abingdon 2013) lub też omawiają jedynie współpracę 
UE z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), (M. McQueen, ACP
 EUTrade and Aid Co operation: Post Lomé IV, London 1998). Najbardziej 
zaawansowane badania są prowadzone na European University Institute, gdzie 
tematyką tą zajmuje się profesor M. Cremona. Do tej pory jednak nie ukazała 
się monografia, która byłaby skoncentrowana na aspekcie prawnym polityki 
rozwojowej i oceniała regulacje prawne oraz ich wpływ na jakość udzielanej 
pomocy rozwojowej. 

Za punkt wyjścia rozważań niniejszej monografii przyjęto ocenę, czy unijna 
polityka współpracy rozwojowej efektywnie realizuje cel nadrzędny, jakim jest 
likwidacja ubóstwa, (na co wskazuje art. 208 TFUE). Ten bowiem aspekt wy‑
różnia politykę rozwojową sensu stricto spośród pozostałych polityk, w ramach 
których wykorzystywane są mechanizmy pomocy (polityka rozwojowa sensu 
largo), a których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa współpracy 
handlowej czy rozszerzenie UE. W pracy podjęto analizę regulacji prawnych 
Unii Europejskiej, w tym dotyczących celów i zasad, struktury instytucjonalnej 
oraz mechanizmów i praktyki udzielania pomocy rozwojowej. Należy zazna‑
czyć, że „polityka Unii” w Traktacie z Lizbony (TL) została ujęta niezależnie, 
obok „polityk państw członkowskich”. Z tego też względu niniejsze opracowa‑
nie ogranicza się do analizy polityki Unii Europejskiej jako organizacji, a nie 
ujmuje całościowej polityki współpracy na rzecz rozwoju realizowanej przez 
UE (jako organizację) i państwa członkowskie (którą można by nazwać polity‑
ką współpracy na rzecz rozwoju realizowaną przez UE)8. Nie traktuje również 
o europejskiej polityce współpracy na rzecz rozwoju, gdyż ta jest jeszcze szer‑
sza i obejmuje zarówno instytucje UE, jak i państwa członkowskie UE (czyli 

7 P. Bag i ńsk i, Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w kontekście polskiej 
prezydencji w Radzie UE w 2011 r. Przewodnik dla posłów i senatorów, Warszawa 2011; P. Ba‑
g i ńsk i, K. Czapl i ńska, J. Szcz yci ńsk i, Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju, 
Warszawa 2009; P. Bag i ńsk i, Europejska polityka rozwojowa. Organizacja pomocy Unii Eu
ropejskiej dla krajów rozwijających się, Warszawa 2009.

8 Więcej O. Stok ke, P. Hoebi n k, Perspectives on European Development Coopera
tion: Policy and Performance of Individual Donor Countries and the EU, Abington 2004.
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politykę rozwojową UE) oraz państwa europejskie udzielające pomocy rozwojo‑
wej jednak niebędące członkami UE, jak Norwegia czy Szwajcaria.

W pracy wyodrębniono pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym zapre‑
zentowano zagadnienia wprowadzające, definiujące podstawowe pojęcia użyte 
w pracy (jak: ubóstwo, polityka rozwojowa, pomoc rozwojowa itp.), a także 
omówiono współpracę na rzecz rozwoju w teorii stosunków międzynarodowych 
oraz pozostałych polityk Unii. Rozdział drugi poświęcono genezie oraz kształ‑
towaniu się unijnej polityki współpracy rozwojowej. Wyróżniono w nim pięć 
okresów charakteryzujących zarówno światową politykę rozwojową, jak i unij‑
ną koncepcję pomocy rozwojowej. W rozdziale trzecim przedstawiono strukturę 
instytucjonalną polityki rozwojowej UE. Na szczególną uwagę zasługuje tu spór 
kompetencyjny, powstały po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, pomiędzy 
Komisją Europejską a Wysokim Przedstawicielem Unii do spraw Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa (Wysoki Przedstawiciel), a także charakterystyka Eu‑
ropejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). W rozdziale czwartym scha‑
rakteryzowano instrumenty prawne, finansowe, wdrażania i kontrolne unijnej 
polityki na rzecz rozwoju. Rozdział piąty poświęcony został obszarom pomo‑
cy rozwojowej, w tym alokacji terytorialnej i przedmiotowej pomocy. Pracę 
zamykają konkluzje, podsumowujące całość rozważań oraz zawierające wnio‑
ski dotyczące możliwości rozwiązań prawnych, które mogą przyczynić się do 
zwiększenia efektywności działań Unii Europejskiej w zakresie współpracy na 
rzecz rozwoju. 

W toku badań posłużono się metodą dogmatyczną, za pomocą której ba‑
dano przepisy tworzące podstawy unijnej polityki współpracy na rzecz roz‑
woju w celu ustalenia ich treści oraz podjęcia próby systematyki, oraz metodą 
teoretycznoprawną, polegającą na zbadaniu sposobów stanowienia, stosowania 
i egzekucji międzynarodowego i europejskiego prawa współpracy rozwojowej. 
Pomocniczo zastosowano także metodę historycznoprawną, która posłużyła do 
przedstawienia genezy międzynarodowych i europejskich regulacji prawnych 
współpracy na rzecz rozwoju i wskazania kierunków jego ewolucji.
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Su m mar y

The aim of the research was to answer the question if (and how) legal regulations 
(including the aims, principles, instruments, mechanisms and procedures) of EU policy 
on development cooperation allow implementation of the objective of development co‑
operation referred to Article 3 and 21 Treaty of European Union and article 208 Treaty 
of Functioning of the European Union, which is the elimination of poverty and an at‑
tempt to identify improper regulations that prevent the effective implementation of the 
assistance and the identification of new, relevant solutions.

As the result of the research it has been proved that the quality of aid depends not 
only on the validity of the economic concept but also on the quality and transparency 
of the law regulating the operation of organizations which provide assistance. Chaotic 
and not complementary regulation causes bad quality of implementation of the set ob‑
jectives and tasks. 

As part of the work were discussed such research areas as: scope and subjective 
of the EU policy on development cooperation, the sources of law and the hierarchy of 
legislation, the competence of the institutions which implement EU development policy, 
areas of action, which includes the EU’s development policy, efficiency and effective‑
ness of development cooperation’s control mechanisms
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La politique européenne de coopération au développement
Points juridiques

Résu mé

L’objectif de la monographie était de trouver la réponse à la question à quel degré 
les réglementations juridiques de l’Union européenne adoptées dans le droit originaire 
et celui dérivé (y compris celles concernant les objectifs, les principes, l’attribution de 
l’aide, les instruments, les mécanismes et les procédures de la politique européenne de 
coopération au développement) permettent à l’UE de réaliser le but indiqué dans les 
articles 3 et 21 du Traité sur l’Union européenne (TUE) et dans l’article 208 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), c’est ‑à ‑dire éliminer la pauvreté. 
L’autre objectif était d’essayer d’indiquer les réglementations juridiques empêchant la 
réalisation effective de l’aide et de montrer de nouvelles solutions convenables.

En analysant les actes juridiques de l’UE, on a prouvé la thèse que la qualité et l’ef‑
ficacité de l’aide européenne au développement dépendent de la qualité et de la limpidité 
de la loi écrite. Les réglementations juridiques incohérentes influencent négativement 
l’efficacité des actions engagées et empêchent la réalisation de l’objectif de la politique 
de coopération au développement, à savoir la liquidation de la pauvreté.

Dans le cadre de la monographie, on a analysé les champs de recherches tels que : 
le champ d’application matériel et personnel de la politique européenne de coopération 
au développement, les sources de la loi et la hiérarchie des actes juridiques dans le 
domaine de la réglementation de la politique européenne au développement, le champ 
de compétences des institutions réalisant la politique européenne au développement, les 
champs d’activités qu’englobe la politique européenne au développement, les mécanis‑
mes du contrôle de l’efficacité de la coopération au développement.
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