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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. uznává, že jelikož je Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) relativně novým 
útvarem, neuběhl dostatek času na to, aby bylo možné plně posoudit některé aspekty její 
organizace a fungování; vyjadřuje však naději, že přezkum v polovině období vyhodnotí 
přínos ESVČ pro rozvojovou spolupráci EU, zvláště pak to, zda přispěla ke zlepšení 
kvality a účinnosti tvorby politik a strategického plánování při plném respektování cílů a 
dodržování závazků rozvojové politiky EU stanovených v článku 208 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a v Evropském konsensu o rozvoji1;

2. znovu potvrzuje, že je důležité zajistit lepší koordinaci a řádnou správu v otázkách rozvoje 
na mezinárodní úrovni s cílem umožnit EU vystupovat jednotně a zlepšit její viditelnost;

3. připomíná, že ESVČ hraje významnou úlohu při plánování a programování bilaterální 
rozvojové spolupráce EU s partnerskými zeměmi a regiony a je spolu s Komisí a pod 
vedením komisaře pro rozvojovou politiku odpovědná za přípravu veškerých 
strategických víceletých programových dokumentů souvisejících s finančním nástrojem 
pro rozvojovou spolupráci a s Evropským rozvojovým fondem;

4. vítá úsilí ESVČ a Komise, aby pře počáteční obtíže nadále usilovaly o užší koordinaci 
politik rozvojové spolupráce a struktur krizového řízení Unie a členských států; vyzývá je, 
aby tuto koordinaci nadále podporovaly a i v příštím plánovacím období od roku 2014 
stavěly na pozitivních zkušenostech společného plánování rozvojové pomoci;

5. domnívá se, že EU by měla vůči svým rozvojovým partnerům poskytovat příklad řádné 
koordinace; vybízí rovněž ESVČ a Komisi, aby hledaly způsoby zapojení do třístranných 
iniciativ spolupráce;

6. vybízí Komisi a ESVČ, aby dále usilovaly o rovnoměrné rozdělení odpovědnosti za oblast 
rozvoje mezi obě instituce a aby zajistily pokrytí svých personálních potřeb; požaduje 
zejména, aby byla přesněji vymezena odpovědnost ESVČ a Komise za provádění dohody 
o partnerství z Cotonou;

7. zastává názor, že pracovní skupiny Rady pro rozvojovou spolupráci, humanitární a 
potravinovou pomoc a spolupráci se státy AKT by měly více těžit z pokračování 
stávajícího systému rotujících předsednictví vykonávaných zástupci členských států s 
ohledem na distinktivní povahu těchto oblastí vnější politiky a na významnou úlohu 
členských států v této oblasti;

8. v této souvislosti znovu opakuje, že je třeba zajistit, aby složení zaměstnanců ESVČ bylo 
vyvážené z hlediska zeměpisného i z hlediska zastoupení mužů a žen;

9. zdůrazňuje rovněž důležitost školení ESVČ v oblasti témat souvisejících s genderovými 
                                               
1 Bod odůvodnění 4 rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro 
vnější činnost (2010/427/EU).



PE502.205v02-00 4/5 AD\926976CS.doc

CS

otázkami; zdůrazňuje, že takové školení musí zvýšit celkové povědomí o genderových 
otázkách a o rovnosti žen a mužů;

10. opětovně naléhavě žádá Vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise a ESVČ, aby 
soudržnost politik ve prospěch rozvoje učinily svou jednoznačnou prioritou; naléhavě 
vyzývá Komisi a ESVČ, aby vyvinuly jasnou strategii v zajištění soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje, mimo jiné tím, že přisoudí soudržnosti politik ve prospěch rozvoje 
významnější místo v politickém dialogu EU s partnerskými vládami zemí, parlamenty, 
organizacemi občanské společnosti a dalšími zúčastněnými stranami, že začlení 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje důvěryhodným a použitelným způsobem do 
strategických programových dokumentů, že se zapojí do přípravy příštího pracovního 
programu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje a rozvíjení školicího programu v oblasti 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje pro všechny nové zaměstnance ESVČ;

11. poukazuje na možné napětí mezi soudržností politik ve prospěch rozvoje a pojetím 
„komplexního přístupu“ ke krizovému řízení mimo EU; naléhavě vyzývá ESVČ a Komisi, 
aby zajistily, aby „komplexní přístup“ nepodkopával konkrétní cíle a zásady rozvojové 
spolupráce nebo neodkláněl cenné prostředky od snižování chudoby; podobně zdůrazňuje, 
že humanitární pomoc EU není nástrojem krizového řízení a připomíná ESVČ její 
závazek1 podporovat splnění cílů Evropského konsensu o humanitární pomoci;

12. vyzývá místopředsedkyni Komise a vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku Catherine Ashtonovou, aby podepsala Evropský konsensus o 
rozvoji;

13. vítá skutečnost, že Vysoká představitelka / místopředsedkyně Komise se jednou ročně 
obrací na Výbor pro rozvoj, což je významný krok ke zvýšení odpovědnosti a k lepší 
výměně informací o rozvojových záležitostech; vybízí Vysokou představitelku / 
místopředsedkyni Komise a ESVČ, aby se zabývaly dalšími možnostmi, jak posílit svou 
odpovědnost vůči Parlamentu, a to i pověřením příslušného ministra rotujícího 
předsednictví, aby v záležitostech týkajících se postoje Rady k politice rozvojové 
spolupráce EU vystupoval jménem představitelky / místopředsedkyně Komise;

14. vybízí ESVČ, aby posílila svoji úlohu v mezinárodních jednáních zahrnujících otázky 
politiky a vnější politiky, a zejména aby využívala diplomatické nástroje, jimiž disponuje, 
s cílem prosazovat Mezinárodní trestní soud (ICC), a připomínala třetím zemím, se 
zvláštním důrazem na rozvojové země, nezbytnost podporovat ICC nebo podepsat či 
ratifikovat jeho zakládací listinu, pokud tak dosud neučinily, a aby do dohod s třetími 
zeměmi zahrnula závazná ustanovení, která je budou zavazovat ke spolupráci s ICC, nebo 
aby zavedly omezující opatření vůči osobám předvolaným před ICC.

                                               
1 Bod odůvodnění 4 rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro 

vnější činnost (2010/427/EU).
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