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Státy AKT jsou dlouhodobě privilegovanými partnery Evropské unie. Vstup 
Lisabonské smlouvy v platnost vede k mnoha změnám, pokud jde o budoucnost 
partnerství AKT-EU.
Tyto změny mají v prvé řadě dopad na institucionální strukturu Unie a mohou ovlivnit 
politický dialog (1), z čehož pak vyplývá, že pro vytvoření trvajícího a vyváženého 
partnerství je zapotřebí správně pochopit nové pravomoci Evropského parlamentu 
a přehodnotit úlohu Smíšeného parlamentního shromáždění (2).

Orgány a politický dialog

Zrušení výslovného odkazu na AKT v Lisabonské smlouvě znamená pro obě strany 
těžký úkol znovu stanovit jejich společné zájmy tak, aby byla hodnota partnerství, 
které trvá od roku 1975, posílena. 
Veškerá institucionální restrukturalizace vztahů mezi EU a AKT po přijetí Lisabonské 
smlouvy spočívá ve využití nových ustanovení, která Lisabonská smlouva nabízí, 
a zásad partnerství k lepšímu pochopení nových světových otázek. 

Lisabonská smlouva předpokládá lepší koordinaci vnější činnosti EU.  Evropská 
služba pro vnější činnost řízená vysokou představitelkou pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonovou je uspořádaná na zeměpisné bázi 
s třemi hlavními směry: Afrikou, Amerikou a Asií. Tato reorganizace je, v přísném 
slova smyslu, uplatněním cíle vyrovnat vztahy mezi zeměmi AKT a jinými partnery 
EU. 

Vztahy mezi EU a AKT jsou tedy založeny na celé řadě odborných oblastí od rozvoje, 
přes bezpečnost, stabilitu a ochranu lidských práv po problematiku předcházení 
konfliktům. Vybízí se tudíž ale otázka, kde bude mít rozvojová politika v celkovém 
rámci vnější politiky EU svoje místo. Někteří mluví o riziku marginalizace a možné 
manipulace s rozvojovou spoluprací. Nová vnější politika EU nebude moci být 
účinná, pokud nebude obratně kombinovat všechny nástroje, které má k dispozici. 
Tak jako vymýcení chudoby zůstane významným celkovým cílem politického 
programu Unie, rozvojová spolupráce bude mít tutéž váhu jako ostatní politiky 
a nebude postavena na nižší úroveň.

V této souvislosti je důležité, aby Generální ředitelství pro rozvoj Evropské komise 
disponovalo schopnostmi a dostatečnými prostředky pro provádění své činnosti. To 
zejména z toho důvodu, aby mohlo dostatečným způsobem ovlivnit konečné 
plánování pro každou zemi a přidělení finančních prostředků. Je na Evropské službě 
pro vnější činnost, aby učinila z rozvojové politiky prioritu svých vnějších vztahů.

Institucionální restrukturalizace rovněž vybízí k přehodnocení úlohy delegací EU. Je 
třeba dobře definovat mandát těchto delegací, přidělit jim nezbytné finanční a lidské 
zdroje a koordinovat instrukce přicházející z Bruselu tak, aby nebyly přetížené 
a mohly se plně ujmout svých nových pravomocí. 

Nejen evropská institucionální struktura, ale i skupina AKT musí přehodnotit svoje 
fungování a uspořádání. Skupina AKT několikrát vyjádřila své znepokojení nad 
institucionálními změnami spojenými se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. 
Bylo by naopak potřebné, aby v těchto změnách spatřovala příležitost přeměnit své 
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vztahy s EU. Státy AKT a EU mohou fakticky přizpůsobit své vztahy novým 
skutečnostem a přeměnit vzorec dárce-příjemce ve skutečný vztah dvou 
rovnocenných partnerů pouze tím, že vezmou na vědomí svou společnou 
odpovědnost. 
Bude také zapotřebí znovu stanovit oblasti společného zájmu. Politický dialog, který 
v dnešní době polevuje v tempu, nebude moci být znovuobnoven, nebudou-li 
vytyčeny nové společné perspektivy. Například energetika by se mohla stát 
příležitostí vytvořit nové synergické efekty mezi evropským kontinentem, který je 
silně energeticky závislý, a africkým kontinentem, který by mohl těžit z investic do 
výroby obnovitelné energie. Stejně tak změna klimatu představuje nezanedbatelný 
společný zájem.  Otázky spojené s migrací by se taktéž měly stát předmětem 
hlubokých úvah s cílem zajistit oboustrannou prospěšnost, aby mohly obě strany 
rovným dílem těžit z mobility pracovníků, vědců, studentů nebo i podnikatelů.

Budování sféry společných zájmů musí jít ruku v ruce s nezbytností sledovat 
a kontrolovat politický a institucionální vývoj, aby byly časově sladěny priority dané 
partnerstvím.
 Čím lépe partnerské státy AKT porozumí hlavním myšlenkám změn, tím více budou 
schopné uchovat si svou pozici klíčových partnerů Evropské unie. Je tedy třeba, aby 
spolu s vysokou představitelkou, její službou pro vnější činnost a vedoucími delegací 
vytvořili pevný rámec vztahů.  
Oživení politického dialogu rovněž znamená otevření skupiny AKT ostatním 
rozvíjejícím se zemím (Indii, Brazílii, Číně…). Skupina AKT musí posílit své 
začlenění a rozvíjet své vztahy s ostatními partnery. Jde ale rovněž o zajištění 
soudržnosti mezi rozsáhlými otázkami, obhajovanými například na velkých 
mezinárodních summitech, a jejich skutečným uplatňováním po uzavření dohod 
s rozvíjejícími se zeměmi. Zásada podmíněnosti rozvojové pomoci EU (kterou ostatní 
partneři nemají) musí být chápána jako záruka trvalého a pokračujícího zlepšení 
životních podmínek obyvatelstva.

Evropský parlament a Smíšené parlamentní shromáždění

Vstupem Lisabonské smlouvy v platnost podléhá 40 nových oblastí řádnému 
legislativnímu postupu. Pokud jde o tyto nové komunitární politiky, Parlament nyní 
tvoří právní předpisy stejně jako Rada, což tedy značně rozšiřuje jeho pravomoci. 
Nicméně komunitizace těchto politik rovněž rozšiřuje možnosti, které jsou skupině 
AKT k dispozici. Článek 12 dohody z Cotonou ve skutečnosti stanoví, že „v případě, 
že Společenství hodlá při výkonu svých pravomocí přijmout opatření, které by mohlo 
mít vliv na zájmy států AKT, pokud jde o cíle této dohody, dotyčným státům své 
záměry včas oznámí. (…) Kromě toho (…) mohou státy AKT co nejdříve písemně 
oznámit Společenství své zájmy a předložit návrhy změn uvádějící, jak by mělo být 
vyhověno jejich zájmům.“1

Je jasné, že státy AKT mají zájem na širokém uplatnění tohoto článku, aby mohly 
plně využít možnosti ovlivňovat politiky Společenství mající dopad na jejich rozvoj.  

                                               
1 (2010/648/EU) „V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 nahradila Evropská 
unie Evropské společenství a stala se jeho právním nástupcem a od uvedeného dne vykonává všechna jeho 
práva a povinnosti. Odkazy v dohodě na „Evropské společenství“ se proto tam, kde je to vhodné, považují za 
odkazy na „Evropskou unii“."
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To bude mít rozhodující úlohu při posilování partnerství a určování společných priorit 
a v budoucnosti by mohlo vytvořit nové příležitosti. 

Stejně tak otázka možného začlenění Evropského rozvojového fondu do rozpočtu 
v důsledku zrušení výslovného odkazu na AKT v Lisabonské smlouvě dále posiluje 
pravomoci Evropského parlamentu v této otázce, ve které se dosažení shody pro 
schválení rozpočtu stává nezbytností. 

Například v obchodních otázkách se Parlament stal rozhodujícím subjektem při 
vyjednávání o obchodních dohodách:  pro přijetí vyjednaných obchodních dohod je 
vyžadován jeho souhlas a tento souhlas s uzavřením dohody, která by nebyla 
v souladu s jeho zájmy, může vzít zpět. Proto by měli partneři AKT pro lepší hájení 
svých postojů a zájmů vytvořit silnější vazby s členy tohoto orgánu. 

Od nynějška je tedy úloha Smíšeného parlamentního shromáždění naplněna. Smíšené 
parlamentní shromáždění by tak mělo být považováno za výměnnou platformu mezi 
poslanci obou stran, jejímž prostřednictvím by mohla být prozkoumána veškerá 
diskuse týkající se změn a vývoje vztahů mezi AKT a EU. Je tedy vhodné vážně 
zvážit zařazení diskusí týkajících se dohod, jež jsou v současnosti sjednávány, na 
pořad jednání Smíšeného parlamentního shromáždění.

Z toho vyplývá, že je důležité, aby partnerské země AKT a EU využily příležitosti 
institucionální „rošády“ s cílem dát pocítit své zájmy, a povýšit tak své partnerství. 
Dialog mezi členy partnerství by měl být otevřenější a upřímnější, aby byly nalezeny 
odpovědi na nejcitlivější a nejožehavější otázky, a to v zájmu všech. 


