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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rozvojová politika EU přináší Unii jednoznačný prospěch, neboť přispívá ke globální 
geopolitické stabilitě, zmírňuje migrační tlaky a otevírá cestu k novým obchodním trhům. 
Kromě toho by v souladu s původním záměrem měla také snižovat chudobu a podporovat 
udržitelný sociální a hospodářský rozvoj rozvojových zemí a jejich občanů. 

Je proto samozřejmé, že činnost vysokého představitele Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku a útvaru pro vnější činnost bude zaměřena na podporu politik Unie 
v oblastech, jako jsou zahraniční věci, obchod a bezpečnost. Nelze však spoléhat na to, že 
tento nový útvar bude klást stejný důraz i na dosažení cílů EU v oblasti rozvojové politiky 
a rozvojových cílů tisíciletí. 

 Považujeme proto za nezbytné, aby se ve stanovisku Parlamentu explicitně odkazovalo na 
rozvoj, a to konkrétně na povinnosti EU vyplývající z Lisabonské smlouvy, které spočívají 
v úsilí o vymýcení chudoby a zajištění soudržnosti politiky v zájmu rozvojových zemí, ale 
i na význam zachování oblasti rozvojové spolupráce jako samostatné oblasti politiky, jež bude 
mít rovnocenné postavení s ostatními politikami v oblasti mezinárodních vztahů a vhodnou 
politickou a správní strukturu.

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

Bod odůvodnění D a (nový)

Da. vzhledem k tomu, že podle Lisabonské smlouvy je nezbytné, aby se politika rozvojové 
spolupráce EU a politika, kterou v této oblasti vedou členské státy, „navzájem 
doplňovaly a posilovaly“; vzhledem k tomu, že by díky tomu mělo dojít k lepšímu 
vyjasnění úloh Komise a členských států, k menšímu překrývání, posílené koordinaci 
dárcovství a lepší dělbě práce v zájmu větší účinnosti pomoci a efektivnosti 
vynaložených prostředků,

Bod odůvodnění D b (nový)

Db. vzhledem k tomu, že by evropský útvar pro vnější činnost měl sloužit k tomu, aby se 
zviditelnila úloha EU jako hlavního partnera rozvojových států, a měl by stavět na 
pevných vztazích, které byly navázány mezi EU a rozvojovými zeměmi na základě 
postavení EU jako největšího dárce oficiální rozvojové pomoci a humanitární pomoci 
a jako hlavního obchodního partnera rozvojových zemí,

Bod odůvodnění D c (nový)

Dc. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva vyčleňuje rozvojovou spolupráci jako 
samostatnou politickou oblast se specifickými cíli, jež má rovnocenné postavení 
s ostatními vnějšími politikami a jež není v žádném případě podřízena zahraniční, 
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bezpečnostní ani obranné politice, čímž potvrzuje význam, který má pro rozvoj jak 
soudržnost politik, tak soulad mezi různými vnějšími činnostmi EU,

Bod odůvodnění D d (nový)

Dd. vzhledem k tomu, že vymýcení chudoby je jedním z hlavních cílů Smlouvy o Evropské 
unii ve znění, jež v oblasti mezinárodních vztahů vychází z Lisabonské smlouvy (čl.21 
odst. 2 písm. d)), a představuje hlavní cíl rozvojové politiky Unie, jak je stanoveno 
v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie; vzhledem k tomu, že článek 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie dále stanoví, že „Unie přihlíží k cílům rozvojové 
spolupráce při provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země“; 
vzhledem k tomu, že veškeré činnosti evropského útvaru pro vnější činnost, které mají 
vliv na rozvojové země, musí přispívat k vymýcení chudoby,

Bod 4 - písm. b

b) EEAS by měl mít formu, která zlepší soulad vnějších činností Unie a její zastoupení 
v zahraničních vztazích, a pro tento účel je pod EEAS třeba převést zejména oddělení, 
jež se zabývají vnějšími vztahy v užším smyslu, a úředníky delegací ve třetích zemích, 
kteří vykonávají vedoucí funkce; v průběhu dalšího vývoje je dále možno zvážit, jaké 
další funkce by měly být EEAS svěřeny;

Bod 4 – písm. c

c) není však třeba, aby generálním ředitelstvím Komise byly odňaty všechny kompetence 
v oblasti vnějších vztahů; zejména v oblastech, v nichž má Komise výkonné pravomoci, 
by měla zůstat zachována integrita současných politik Společenství s vnějším 
rozměrem; Komise by měla předložit konkrétní model pro příslušná oddělení, jako je 
GŘ pro obchod, rozvoj a rozšíření, GŘ pro rozvoj a vztahy s africkými, karibskými a 
tichomořskými státy, úřad pro spolupráci EuropeAid, Úřad Evropského společenství 
pro humanitární pomoc, oddělení pro lidská práva a demokracii, oddělení pro pomoc 
při volbách a externě orientované služby GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti;

Bod 4 – písm. d a (nové)

da) nezávislý komisař pro rozvojovou a humanitární pomoc by měl být členem sboru 
komisařů požívajícím rovnocenného postavení jako ostatní komisaři odpovědní za jiné 
politiky v oblasti mezinárodních vztahů; úkolem tohoto komisaře musí být vytvoření 
i provádění politiky rozvojové spolupráce v těsné spolupráci s vysokým představitelem, 
a to jak v zemích AKT, tak v dalších rozvojových zemích;

Bod 4 – písm. d b (nové)

db) dále je nutné v rámci Komise zřídit samostatné generální ředitelství pro rozvoj, které 
by bylo odpovědné za stanovování politiky, politické poradenství a provádění politiky 
Unie v oblasti rozvojové spolupráce; toto generální ředitelství a všichni jeho 
zaměstnanci zapojeni do provádění rozvojové politiky Unie v Bruselu i v zámořských 
delegacích by pak museli podávat zprávy komisaři pro rozvoj; 
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Bod 5 – písm. c a (nové)

ca) je nezbytné, aby mezi pracovníky EEAS byl dostatečný počet odborníků na oblast 
rozvoje ze státních ministerstev a generálního ředitelství Komise pro rozvoj; 
pracovníci z tohoto generálního ředitelství by měli dostávat pokyny od komisaře pro 
rozvoj;

Bod 6 - písm. b

b) byl rozdělen na jistý počet ředitelství, z nichž každé bude odpovědné za geostrategicky 
důležitou oblast vnějších vztahů Unie, jiná ředitelství pak za otázky rozvoje, 
bezpečnosti a obranné politiky, řešení civilních krizí, multilaterální a horizontální 
záležitosti včetně lidských práv a administrativy;


