
PR\931384CS.doc PE504.043v03-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zahraniční věci

2012/2253(INI)

25.3.2013

NÁVRH ZPRÁVY
s návrhem doporučení Evropského parlamentu vysoké představitelce Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Radě a 
Komisi ohledně přezkumu v roce 2013 organizace a fungování ESVČ
(2012/2253(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Spoluzpravodajové: Elmar Brok a Roberto Gualtieri



PE504.043v03-00 2/9 PR\931384CS.doc

CS

PR_INI_art121

OBSAH

Strana

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU VYSOKÉ PŘEDSTAVITELCE, 
MÍSTOPŘEDSEDKYNI KOMISE, RADĚ A KOMISI..........................................................3



PR\931384CS.doc 3/9 PE504.043v03-00

CS

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU VYSOKÉ 
PŘEDSTAVITELCE, MÍSTOPŘEDSEDKYNI KOMISE, RADĚ A KOMISI

ohledně přezkumu v roce 2013 organizace a fungování ESVČ

(2012/2253(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 27 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU), který předpokládá vytvoření 
Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), jejímž úkolem je pomáhat vysoké 
představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

– s ohledem na čl. 21 odst. 3 SEU, který stanoví, že vysoká představitelka je nápomocna 
Radě a Komisi při zajišťování soudržnosti mezi různými oblastmi vnější činnosti Unie,

– s ohledem na čl. 26 odst. 2 SEU, který stanoví, že Rada a vysoká představitelka dbají na 
jednotu, soudržnost a účinnost postupu Unie,

– s ohledem na čl. 35 třetí pododstavec SEU, který uvádí, že diplomatická a konzulární 
zastoupení členských států a delegace Unie přispívají k provádění práva občanů Unie na 
ochranu na území třetí země,

– s ohledem na článek 36 SEU, který uvádí, že vysoká představitelka, místopředsedkyně 
Komise pravidelně konzultuje s Evropským parlamentem hlavní hlediska a základní 
volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné 
politiky a informuje jej o vývoji těchto politik a zajišťuje, aby byly názory Evropského 
parlamentu náležitě brány v úvahu,

– s ohledem na čl. 13 odst. 3 rozhodnutí Rady ze dne 26. července 20101, jímž se zakládá 
Evropská služba pro vnější činnost (dále jen rozhodnutí o ESVČ), který stanoví, že vysoká 
představitelka do konce první poloviny roku 2013 provede přezkum organizace a 
fungování ESVČ, jenž bude případně doplněn o návrhy na revizi tohoto rozhodnutí,

– s ohledem na články 298 a 336 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), které stanoví 
legislativní postup, jenž se vztahuje na záležitosti týkající se zaměstnanců, 

– s ohledem na prohlášení vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise o politické 
odpovědnosti (dále jen prohlášení vysoké představitelky)2,

– s ohledem na čl. 121 odst. 3 a článek 97 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanoviska Výboru pro rozvoj, 
Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7–0000/2013) a Výboru pro 
právní záležitosti (ve formě dopisu),

A. vzhledem k tomu, že jednou z hlavních změn, jež přinesla Lisabonská smlouva, je cíl 

                                               
1 Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30.
2 Úř. věst. C 2010, 3.8.2010, s. 1.
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zajistit jednotu, soudržnost a účinnost vnější činnosti Evropské unie;

B. vzhledem k tomu, že ESVČ je nový orgán smíšené povahy, který čerpá z mezivládních 
zdrojů i zdrojů společenství, což je v EU bezprecedentní situace, a nedá se tedy očekávat, 
že bude plně funkční do dvou let od svého založení; vzhledem k tomu, že přezkum 
organizace a fungování této služby by se tudíž měl zakládat na spravedlivé a 
konstruktivní kritice;

C. vzhledem k tomu, že úspěšnost ESVČ by se měla poměřovat jak její schopností zastávat 
ucelený přístup EU vůči vnějším výzvám současného světa, tak schopností dosáhnout 
díky intenzivnější spolupráci a úsporám z rozsahu na úrovni Unie i jednotlivých 
států účinnějšího využívání omezených zdrojů;

D. vzhledem k tomu, že nejkonkrétnějším projevem úsilí o větší soudržnost vnější činnosti 
EU je dvojí funkce vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise;

E. vzhledem k tomu, že současná struktura v rámci Komise dostatečně neodráží zvláštní 
úlohu svěřenou vysoké představitelce, místopředsedkyni Komise, pokud jde o vnější 
činnost EU;

F. vzhledem k tomu, že vícečetné úlohy, jež jsou na základě Lisabonské smlouvy svěřeny 
vysoké představitelce, místopředsedkyni Komise, si žádají vytvoření pozice politického 
náměstka (náměstků), což je nezbytné pro zajištění pomoci vysokému představiteli 
(vysoké představitelce) při plnění jeho (jejích) povinností;

G. vzhledem k tomu, že operativní rozhodování a provádění opatření v oblasti společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky 
(SZBP/SBOP) je příliš pomalé, a to ze strukturálních a procesních důvodů; vzhledem 
k tomu, že tento problém opět vyvstal při řešení maliské krize, kdy nebyla pohotově 
přijata provedena rozhodnutí o financování a rychle neproběhly rozhodovací postupy;

H. vzhledem k tomu, že ESVČ by měla mít jednoduchou, účelnou strukturu orientovanou na 
výsledek, která bude schopna zajistit v oblasti SZBP podporu politickému vedení a 
usnadnit rozhodovací procesy v Radě; vzhledem k tomu, že ESVČ by z tohoto důvodu 
měla být schopna v krátké době a koordinovaně zajistit odborné znalosti z různých 
oddělení včetně Komise; vzhledem k tomu, že současná struktura ESVČ má příliš vysoký 
počet řídících pracovníků a charakterizuje ji nadbytečný počet úrovní rozhodování;

I. vzhledem k tomu, že nejsou využívány možnosti rychlého nasazení, jež skýtají bojové 
skupiny EU;

J. vzhledem k tomu, že zkušenosti z minulých let jasně ukazují, že pro řízení misí SBOP je 
potřeba vytvořit trvalé operační velitelství v Bruselu;

K. vzhledem k tomu, že během revolucí v arabském světě se projevilo, že EU není schopna 
krátkodobě zajistit přerozdělení zdrojů včetně personálu způsobem, který by 
odpovídal novým politickým prioritám; vzhledem k tomu, že velikost delegací EU a 
profil jejich zaměstnanců musí odrážet strategické zájmy Unie;
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L. vzhledem k tomu, že v souladu se základními směry zahraniční politiky EU by měla být 
posílena úloha ESVČ při definování strategické orientace a její přínos k uplatňování 
nástrojů finanční pomoci EU;

M. vzhledem k tomu, že zejména v době rozpočtových omezení by ESVČ měla sloužit jako 
katalyzátor pro větší synergický účinek, a to nejen v institucionálním rámci EU, ale i mezi 
EU a členskými státy;

N. vzhledem k tomu, že v době, kdy vlády členských států podstatně omezují svou 
diplomatickou a konzulární přítomnost v třetích zemích, by ESVČ měla být vnímána 
jako příležitost k prohloubení spolupráce a součinnosti;

O. vzhledem k tomu, že by mělo být vynaloženo větší úsilí, aby se předešlo zdvojování úsilí 
a struktur ESVČ, Komise – zejména GŘ DEVCO (GŘ pro rozvoj a spolupráci –
EuropeAid) a Úřadu Evropského společenství pro humanitární pomoc (ECHO) – a 
generálního sekretariátu Rady;

P. vzhledem k tomu, že byl splněn cíl obsadit jednu třetinu pracovních míst zaměstnanci 
pocházejícími z členských států, a vzhledem k tomu, že zaměstnanci tří složek (Komise, 
generálního sekretariátu Rady a vnitrostátních diplomatických služeb) by měli být 
náležitým způsobem zastoupeni na všech úrovních a v delegacích i na velitelství;

Q. vzhledem k tomu, že každá úprava služebního řádu musí být schválena v rámci postupu 
spolurozhodování; 

R. vzhledem k tomu, že existuje zjevná potřeba rozvinout kapacitu ESVČ rozpoznat 
předchozí praktické zkušenosti a poučit se z nich, zejména v oblasti předcházení 
konfliktům, zprostředkování jejich řešení a krizového řízení; 

S. vzhledem k tomu, že dva a půl roku po přijetí prohlášení vysoké představitelky, 
místopředsedkyně Komise by mělo dojít k podrobnému vyhodnocení politické 
odpovědnosti ESVČ vůči Parlamentu, zejména pokud jde o míru, v jaké s Parlamentem 
konzultuje strategická rozhodnutí a zohledňuje jeho postoje a příspěvky;

T. vzhledem k tomu, že současný systém financování delegací postrádá pružnost, což má 
neblahé důsledky pro pracovní zátěž zaměstnanců;

1. u vědomí toho, že v zahajování činnosti ESVČ bylo dosaženo značného pokroku, že však 
lze dosáhnout větších úspěchů, pokud jde o součinnost, koordinaci mezi orgány a 
politickým vedením, které vyplývá z kombinace úloh vysoké představitelky, 
místopředsedkyně Komise a předsedkyně Rady pro zahraniční věci a z posílení povahy 
služby jakožto pomocného nástroje, dává vysoké představitelce, místopředsedkyni 
Komise, Radě a Komisi následující doporučení:

O vedení a racionálnější a účelnější struktuře diplomacie 21. století

2. podpořit vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise při vykonávání jejích mnoha 
povinností předpokládaným jmenováním politického náměstka (náměstků); zajistit, 
aby tito náměstci s ohledem na svou politickou úlohu předstoupili před převzetím funkce 
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před příslušný výbor Parlamentu, a případně zvážit pravidelnější zapojení ministrů 
zahraničních věcí členských států do konkrétních úkolů a misí vykonávaných jménem 
Unie;

3. zjednodušit řídící strukturu ESVČ a rozšířit úlohu výkonného generálního tajemníka 
stanovením jasné posloupnosti velení, čímž se podpoří účinnost rozhodování a rychlá 
politická reakce; v této souvislosti rovněž racionalizovat pracovní pozice vrchního ředitele 
a výkonných ředitelů administrativních oddělení a omezit a zjednodušit hierarchickou 
strukturu výkonných ředitelství; v témže duchu jasně vymezit příslušné kompetence 
v rámci struktury vedení ESVČ, a optimalizovat tak účinné a účelné rozhodování;

4. zdokonalit a posílit koordinační úlohu vysokého představitele, místopředsedy 
Komise tím, že v příští Komisi zajistí plné rozvinutí jeho potenciálu vyplývajícího z titulu 
místopředsedy Komise a to, aby byl pověřen předsedáním skupině komisařů pro vnější 
vztahy a decentralizovanou spolupráci (RELEX), přičemž toto pověření bude v případě 
potřeby rozšířeno i na další členy Komise; v tomto ohledu dále rozvinout praxi společného 
předkládání návrhů a společného přijímání rozhodnutí; 

5. zajistit, aby v souladu s čl. 9 odst. 3 rozhodnutí o ESVČ hrála ESVČ vůdčí roli při 
definování strategií pro příslušné nástroje vnější finanční pomoci a aby měla k tomuto 
účelu také dostatečné odborné znalosti, a tak mohla v této oblasti získat vůdčí postavení, 
především ve státech evropského sousedství; 

6. zároveň zabezpečit, aby povaha politiky sousedství měla nadále společný ráz, 
s ohledem na to, že Parlament odmítá přenos politik Společenství na mezivládní úroveň, a 
vzhledem k tomu, že za vyjednávání mezinárodních smluv za Unii a jménem Unie je 
v první řadě zodpovědná Komise;

7. přednostně začlenit Službu nástrojů zahraniční politiky do ESVČ;

8. zajistit, že zvláštní zástupci EU budou úzce zapojeni do činnosti ESVČ tím, že budou 
spolu se svým personálem pevně včleněni do její struktury, a zvážit, zda by bylo případně 
vhodné svěřit jim dvojí funkci v podobě vedoucích delegací EU;

9. provést systematický a hloubkový audit struktur, které se zabývají vnější politikou, jejž 
zadá Komise a generální sekretariát Rady a jehož cílem bude odstranit současné 
zdvojování úkolů; zpřístupnit tuto zprávu Parlamentu;

10. obdobně také dále rozvíjet praxi sdílení technických a logistických služeb orgány, a 
dosáhnout tak úspor z rozsahu a větší účinnosti;

11. koordinovaným postupem spolu se členskými státy stanovit možnosti, jak ve 
střednědobém a dlouhodobém horizontu dosáhnout ve třetích zemích úspor z rozsahu 
díky spolupráci diplomatických služeb členských států a ESVČ, a to i v souvislosti se 
zajišťováním konzulárních služeb;

12. zaujmout ucelený přístup k předsedání pracovním skupinám Rady a ukončit v těchto 
skupinách rotující předsednictví; 
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13. v souladu s článkem 24 SEU zajistit, aby členské státy aktivně a bezvýhradně a v duchu 
loajality a vzájemné solidarity podporovaly zahraniční a bezpečnostní politiku Unie, 
jednaly v souladu s činnostmi Unie a podporovaly ESVČ ve výkonu jejího mandátu;

14. podpořit za tímto účelem prohloubenou spolupráci s členskými státy a rozvinout systém 
společného podávání politických zpráv mezi delegacemi a velvyslanectvími;

O struktuře vhodné k zajištění uceleného přístupu

15. realizovat plný potenciál Lisabonské smlouvy tím, že bude sledován ucelený přístup, který 
propojí diplomatické, hospodářské, rozvojové a – pokud budou vyčerpány všechny ostatní 
možnosti a přísně v souladu s Chartou Organizace spojených národů – vojenské 
prostředky v rámci společných strategických obecných zásad politiky Unie, a podpořit tak 
bezpečnost a prosperitu občanů EU a jejích sousedů; v tomto ohledu také zajistit, aby 
měla ESVČ kapacitu k předkládání návrhů na provádění důležitých inovací, jež přinesla 
Lisabonská smlouva, včetně těch, které se budou týkat stálé strukturované spolupráce;

16. za tímto účelem rovněž na základě koncepce krizové platformy dále rozpracovat „vhodné 
struktury“, které propojí reakci na krizi, budování míru a struktury SBOP a zajistí 
koordinaci s referáty pro jednotlivé zeměpisné oblasti, delegacemi a jinými tematickými 
sekcemi, které se zapojují do krizového řízení; 

17. zajistit účinné a integrované plánování a rychlejší rozhodování v případě operací SZBP, a 
to kombinací příslušných plánovacích kapacit, jež má k dispozici odbor krizového řízení a 
plánování (CMPD) a útvar schopnosti civilního plánování a provádění (CPCC); vedle 
toho vytvořit trvalé struktury vedení, a to zřízením stálého vojenského operačního 
velitelství, které bude sdílet prostory s útvarem schopnosti civilního plánování, což 
umožní účinné provádění vojenských a civilních operací a zároveň zajistí zachování 
vlastních posloupností velení obou struktur;

O reformě postupů financování efektivní vnější činnosti

18. vyřešit současnou nepružnost systémů financování zmocněním zaměstnanců Komise 
v delegacích, aby v případě, že to místní podmínky vyžadují, převzali úkoly spojené 
s rozpočtem a umožnili tak vedoucím delegací zaměřit se na politické úkoly;

19. urychlit postupy uvolňování finančních prostředků na SZBP ze Služby nástrojů zahraniční 
politiky s ohledem na cíl, jímž je zaručení pružné a včasné reakce na krizové situace, a 
zejména zajistit, aby civilní operace SBOP byly zahajovány rychle a účinně; s ohledem na 
to rovněž prozkoumat, zda mohou být zavedeny změny finančního nařízení, aniž by se 
snížila úroveň dohledu;

20. zlepšit finanční odpovědnost zvýšením transparentnosti všech rozpočtových položek, 
které se týkají SZBP, a to včetně operací SBOP, zvláštních zástupců EU, nešíření zbraní a 
předcházení konfliktům; 

O delegacích

21. zajistit, aby ESVČ měla větší podíl na rozhodování o (opětovném) vyslání 
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zaměstnanců Komise do jednotlivých delegací EU, a zajistit tak, aby profily 
zaměstnanců a velikost delegací EU odrážely strategické zájmy Unie a její politické 
priority;

22. zajistit, aby zejména v delegacích, kde je počet zaměstnanců ESVČ nízký, mohl vedoucí 
oddělení v souladu se čl. 5 odst. 2 rozhodnutí o ESVČ pověřit vypracováním politické 
analýzy a podáváním politických zpráv rovněž zaměstnance Komise;

23. v této souvislosti také rozšířit pravomoci vedoucích delegací, aby mohli pověřovat 
úkoly veškerý personál včetně zaměstnanců Komise, a zajistit, že vedoucí delegace bude 
přijímat veškeré pokyny vydané velitelstvím;

24. přesvědčivě rozvinout možnosti, jež se otevírají díky rozhodnutí o ESVČ a SEU, a to 
především posílením koordinační úlohy delegací, zejména v krizových situacích, a tím, 
že jim bude umožněno poskytovat konzulární ochranu občanům EU ze členských 
států, které nemají v dané zemi diplomatické zastoupení; zajistit, aby další úkoly 
neodčerpaly zdroje určené pro stávající politiky a priority, ledaže by došlo ke změně 
orientace nebo umístění zaměstnanců s cílem reagovat na nové výzvy;

25. zajistit, aby každá delegace EU měla ve všech vhodných případech kontaktní místo pro 
lidská práva;

26. zajistit, aby každá delegace ve všech vhodných případech atašé pro SBOP, zejména u 
delegací v zemích, které čelí politické nestabilitě a nalézají se v citlivé politické situaci, 
nebo tam, kde byla v nedávné době ukončena operace či mise SBOP, a to proto, aby se 
zajistila kontinuita a sledování situace;

O provádění prohlášení o politické odpovědnosti 

27. zajistit v souladu se čtyřstrannou dohodou uzavřenou v Madridu v červnu 2010 úplné a 
účinné provádění povinnosti vyplývající z článku 36 SEU, jíž se rozumí náležité 
zohledňování názorů Parlamentu, např. prostřednictvím aktivních a systematických 
konzultací příslušného parlamentního výboru před schválením strategií a mandátů
v oblasti SZBP/SBOP; 

28. zajistit v rámci regulovaného přístupu podávání úplných zpráv z delegací Unie 
vykonavatelům nejdůležitějších úřadů Parlamentu;

29. v souladu s čl. 218 odst. 10 SEU zajistit, aby byl Parlament ve všech fázích vyjednávání o 
mezinárodních dohodách včetně dohod uzavřených v oblasti SZBP neprodleně a 
v úplnosti informován; 

30. rozšířit praxi, kdy nově jmenovaní vedoucí delegací a zvláštní zástupci EU předstupují 
před Výbor pro zahraniční věci předtím, než se ujmou úřadu, i na nově jmenované 
vedoucí misí a operací SBOP, neboť dosavadní zkušenosti s tímto postupem jsou příznivé;

31. zajistit, aby noví vedoucí delegací byli po svém jmenování vysokou představitelkou, 
místopředsedkyní Komise a předtím, než se ujmou úřadu, oficiálně potvrzeni příslušným 
výborem Parlamentu;
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32. uskutečňovat systematickou výměnu informací s příslušným výborem Parlamentu 
před každým zasedáním Rady pro zahraniční věci a po jeho skončení podávat tomuto 
výboru zprávu o jeho průběhu;

O výcviku a vypěstování pocitu sounáležitosti evropského diplomatického sboru

33. podporovat společný výcvik a další konkrétní opatření k vypěstování pocitu sounáležitosti 
u zaměstnanců ESVČ s různou diplomatickou kulturou a institucionálním zázemím a 
zvážit, zda by bylo vhodné realizovat společné iniciativy výcviku zaměstnanců ESVČ a 
vnitrostátních diplomatů jako součást jejich trvalého profesního růstu;

34. v tomto duchu přezkoumat současný příslušný výcvik a vzdělávací programy na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni EU s cílem uvést je do souladu s existující Evropskou 
bezpečnostní a obrannou školou;

O náborové základně

35. dále vynakládat a zintenzivnit úsilí o dosažení rovnoměrnějšího zastoupení mužů a žen 
a rovnoměrného zastoupení pracovníků s ohledem na jejich zemi původu, s náležitým 
zřetelem k jejich přednostem a dovednostem;

36. vzhledem k tomu, že byl splněn cíl přijmout jednu třetinu zaměstnanců ze členských států 
EU, jak je uvedeno ve zprávě o personálu ESVČ za rok 2012, zaměřit se nyní na 
konsolidaci personálu EU v rámci ESVČ a na to, aby byly příslušníkům ESVČ poskytnuty 
vyhlídky na kariérní postup; zajistit, aby kvóty pro přijímání nových zaměstnanců ze tří 
různých zdrojů byly dodržovány jak na úrovních AD a AST, tak na všech dalších 
úrovních, a předejít tím tomu, aby se zaměstnanci vnitrostátních ministerstev 
soustřeďovali na řídících pozicích; v této souvislosti rovněž přezkoumat podmínky, za 
nichž se vnitrostátní diplomaté pracující u ESVČ ucházejí o trvalé pozice v rámci služby; 

37. v zájmu vytvoření skutečného evropského pocitu sounáležitosti a zajištění toho, aby 
ESVČ sloužila výhradně společným evropským zájmů, stavět se proti všem pokusům 
členských států ovlivňovat postup přijímání zaměstnanců ESVČ; po skončení 
přechodného období zajistit, aby si ESVČ mohla sama vytvořit vlastní a nezávislé postupy 
pro přijímání zaměstnanců, které umožní přijímání úředníků ze všech orgánů EU a jiných 
uchazečů na základě otevřených řízení;

38. zajistit, aby ESVČ disponovala vhodnou kombinací dovedností, které jí umožní 
reagovat na konflikt, zejména díky rozvíjení dovedností v oblasti zprostředkování a 
navázání dialogu;

39. pověřuje svého předsedu, aby toto doporučení předal vysoké představitelce Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Radě, Komisi a 
vládám a parlamentům členských států.


