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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého 

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy 

1. uvědomuje si, že na celém světě žije v nestabilních oblastech a v oblastech zasažených 

konfliktem a v nestabilních státech 1,5 miliardy lidí a že se rozšiřují tzv. neovládané 

prostory (ungoverned spaces), v důsledku čehož se mnozí lidé ocitají v chudobě, bezpráví 

a v prostředí, které nahrává korupci a násilí; 

2. zdůrazňuje, že k obnovení důvěry a řešení problémů souvisejících s válkami, konflikty, 

nejistotou, nestabilitou a procesem transformace jsou zapotřebí koordinované vnější akce 

využívající diplomatických, bezpečnostních a rozvojových nástrojů; 

3. vítá záměr jasně vymezit hranice zapojení EU do operací na podporu míru s Organizací 

spojených národů (OSN) a Africkou unií (AU); připomíná, že rozpočet EU nemůže být 

použit na přímé financování vojenských či obranných operací (čl. 41 odst. 2 SEU); 

kritizuje skutečnost, že mnohé (vojenské) mise na udržení míru jsou financovány 

prostřednictvím afrického mírového projektu, jehož jasnou prioritou je bezpečnost a 

rozmisťování vojenských jednotek a který je financován z Evropského rozvojového 

fondu; důrazně připomíná, že hlavním cílem rozvojové politiky EU (článek 208 SFEU) je 

snižování a v dlouhodobém výhledu vymýcení chudoby;  

4. lituje skutečnosti, že pouze 11 z 28 členských států EU přijalo závazky na summitu 

vedoucích představitelů o udržování míru dne 28. září 2015; 

5. vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem transparentnosti v operacích EU na podporu míru; 

zdůrazňuje, že pokud se objeví stížnosti, včetně stížností týkajících se finančních 

záležitostí, mělo by být provedeno podrobné šetření; zdůrazňuje, že zločiny zahrnující 

porušování lidských práv, jako je sexuální vykořisťování, sexuální násilí a obchodování s 

lidmi, by měly být stíhány a trestány, neboť nedávné případy ukázaly, že se na těchto 

zločinech podíleli i příslušníci mírových sil EU; připomíná, že je potřeba zlepšit současné 

financování operací na podporu míru ze strany EU, ne však na úkor jiných fondů, zejména 

fondů zaměřených na rozvoj zemí, kde se odehrávají operace na podporu míru; 

zdůrazňuje, že AU by měla nést větší odpovědnost za africkou bezpečnost za podpory 

mezinárodního společenství; vítá v tomto ohledu rozhodnutí AU ze dne 15. června 2015 

vyčlenit 25 % svých zdrojů na rozpočet určený na podporu mírových operací AU; 

zdůrazňuje, že by měly být posíleny regionální mechanismy; domnívá se, že finanční 

nástroje a regionální programy EU je nutno používat koherentním způsobem zahrnujícím 

systematičtější společné plánování, aby byla zajištěna účinnost vnější činnosti EU;  

6. vyjadřuje politování nad tím, že africký mírový projekt je doposud financován hlavně 

prostřednictvím ERF, přestože ERF byl v roce 2003 v době vzniku afrického mírového 

projektu jednoznačně zamýšlen jako přechodný nástroj financování; vyzývá Komisi, aby v 

rámci revize víceletého finančního rámce EU předložila návrh na začlenění financování 

afrického mírového projektu do rozpočtu EU, například formou nového nástroje na 

budování kapacit v oblasti bezpečnosti; domnívá se, že tato metoda financování by 

odstranila přetrvávající problémy týkající se způsobilosti některých výdajů projektu; 
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7. zdůrazňuje, že je nutné, aby ESVČ vypracovala mnohem účinnější a strategičtější přístup 

k agenturám OSN, zejména pokud jde o plánování externích finančních nástrojů; vyzývá 

vysoké představitele a příslušné delegace EU v nestabilních regionech, aby zajistily větší 

viditelnost pomoci EU v těchto oblastech; 

8. je přesvědčen o tom, že mír a bezpečnost jsou nezbytnými podmínkami pro rozvoj; 

zdůrazňuje význam řešení základních příčin konfliktů a vyzývá k vypracování 

komplexního plánu na posílení politik udržitelného rozvoje s cílem zajistit dlouhodobý 

rozvoj; připomíná, že je třeba vytvořit nástroje k dosažení demokracie a demokratických 

hodnot, jako jsou řádná správa věcí veřejných, právní stát, zákaz jakékoli formy 

diskriminace a dodržování základních práv spolu s udržitelným hospodářstvím a stabilní 

společností; poznamenává, že civilní přístup k předcházení konfliktů a mírotvorné činnosti 

nemohou být opomíjeny ve prospěch přístupu k otázkám míru a bezpečnosti založeného 

na vojenských a krátkodobých řešeních krizí; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit komplexní 

plán pro oblasti konfliktu a jejich okolí s cílem předcházet vzniku nových konfliktů; žádá 

v této souvislosti, aby byl plně využíván systém včasného varování; 

9. vyjadřuje politování nad tím, že se operace na udržení míru velmi často zaměřují pouze na 

nestabilní udržování zdání bezpečnosti; naléhavě žádá, aby byl koncept, struktura a 

dokonce i název těchto operací přehodnocen; opakuje a zdůrazňuje, že je třeba tyto 

operace skutečně koncipovat takovým způsobem, aby řešily základní příčiny válek, 

nestability a nedostatečného rozvoje v daném regionu a byly dostatečně odolné; 

10. v této souvislosti žádá, aby byla v rámci všech partnerství více vyzdvihována podpora, 

kterou EU poskytuje organizacím občanské společnosti, a vyzývá k začlenění 

strategičtější spolupráce s těmito organizacemi do všech vnějších nástrojů a programů a 

do všech oblastí spolupráce, zejména pokud jde o program pro mír a bezpečnost; 

připomíná, že Rada uznala zásadní úlohu organizací občanské společnosti v této věci; 

11. poukazuje na nebezpečí spojené se vzestupem terorismu v Africe a zvyšováním počtu 

teroristických skupin, jako je Boko Haram; zdůrazňuje, že je důležité podporovat účinnou 

a trvalou politiku boje proti terorismu v rozvojových zemích a vytváření pracovních míst 

pro mladé lidi, jejichž nezaměstnanost významně přispívá k náboru do teroristických 

skupin; 

12. připomíná, že v mnoha konfliktech se jako válečné zbraně využívá sexuálního násilí; 

zdůrazňuje, že obzvláště zranitelné jsou během konfliktů ženy a dívky; zdůrazňuje, že je 

třeba je chránit, a to za pomoci řádně vycvičených ozbrojených sil, které dodržují lidská 

práva; 

13. připomíná, že v nové Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 je mír označen za prvek 

zásadního významu z hlediska dosažení rozvoje a že byl zaveden 16. cíl udržitelného 

rozvoje, který se týká míru a spravedlnosti; 

14. zdůrazňuje nutnost uceleného a komplexního přístupu k míru, stabilitě a rozvoji; silně 

zdůrazňuje potřebu zabývat se otázkami rozvoje z dlouhodobé perspektivy při zohlednění 

hlavních příčin problému, avšak důrazně odsuzuje snahy o využití prostředků určených na 

rozvoj v jiných, i když souvisejících, oblastech, jako je bezpečnost a mír; 

15. připomíná, že pro dosažení stability a rozvojových cílů je velmi důležité odzbrojení, 
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zejména v případě bojovníků z řad civilního obyvatelstva a paravojenských jednotek; 

16. zdůrazňuje, že na operace na podporu míru je třeba nahlížet jako na kontinuum mezi 

předcházením konfliktu, řešením konfliktu, budováním míru a vývojem po ukončení 

konfliktu; domnívá se, že by se vnější činnost EU v nestabilních zemích a zemích 

zasažených konflikty měla zaměřit na předcházení konfliktům a budování kapacit v zájmu 

podpory bezpečnosti a rozvoje, a řešit tak základní příčiny nestability; zdůrazňuje, že je 

nezbytné podporovat reformy bezpečnostního sektoru s cílem zajistit ochranu 

obyvatelstva a bezpečnost investic v rozvojových zemích; podtrhuje potřebu holistického 

přístupu k mírovým operacím ze strany OSN, AU, EU a dalších aktérů; 

17. trvá na tom, že mezi EU a AU musí probíhat nepřetržitý politický dialog týkající se otázek 

míru a bezpečnosti a způsobů, jak z dlouhodobého hlediska upevnit pokrok, kterého bylo 

v poslední době dosaženo v rámci afrického mírového projektu; 

18. upozorňuje, že důraz by měl být kladen na snahy o politickou, humanitární a rozvojovou 

politiku, podporovanou civilními mírovými operacemi, a že zásah vojenských činitelů a 

kapacit by měl být zvažován až jako poslední možnost; doporučuje, aby vojenské mírové 

operace byly součástí širšího komplexního přístupu, který vezme v úvahu vztah mezi 

bezpečností a rozvojem a aby takové operace byly koordinovány skrz humanitární a 

rozvojovou politiku za účelem dosažení mírového řešení konfliktu a udržení míru po 

skončení konfliktu; připomíná, že lidská práva a zásady právního státu by vždy měly být 

základním prvkem výcviku vojenských jednotek; zdůrazňuje, že humanitární potřeby by 

měly být plněny na základě důkladného posouzení potřeb; 

19. s hlubokým znepokojením konstatuje a odsuzuje významný počet případů pohlavního 

vykořisťování žen a nucené prostituce, dětské prostituce a obchodování s dětmi, ke 

kterým často dochází během mírových operací a bezprostředně po jejich skončení; vyzývá 

všechny příslušné orgány, zejména je-li do těchto operací zapojena EU, aby urychleně 

přijaly opatření, která tomuto zneužívání zamezí, zajistí ochranu obětí, postaví viníky před 

soud a zaměří pozornost všech iniciativ prováděných v rámci uvedených operací na lidská 

práva. 
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