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Předmět: Reakce EU na nestabilní situace
- závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě

Rada ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy (v sestavě ministrů pro rozvoj) a zástupci 

vlád členských států zasedající v Radě přijali na svém zasedání dne 19. listopadu 2007 závěry 

uvedené v příloze této poznámky.

________________________
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PŘÍLOHA

ZÁVĚRY RADY A ZÁSTUPCŮ 

VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ

o

reakci EU na nestabilní situace

1. Rada zdůrazňuje, že nestabilní situace představují zásadní výzvu pro udržitelný rozvoj a mír.

Nestabilita může zvýšit riziko nesplnění rozvojových cílů tisíciletí a může mít rovněž za 

následek regionální a celosvětová bezpečnostní rizika. Vypracování postupu pro reakci EU na 

nestabilní situace v rámci Evropského konsensu o rozvoji má proto prvořadý význam.

2. Rada uznává, že nestabilita se odvíjí od slabých nebo selhávajících struktur a od situací, ve 

kterých dochází k porušení společenské smlouvy z důvodu neschopnosti nebo neochoty 

daného státu vykonávat své základní funkce, plnit své závazky a povinnosti, pokud jde o 

právní stát, ochranu lidských práv a základních svobod, zajištění bezpečnosti obyvatel, 

snižování chudoby, poskytování služeb, transparentní a spravedlivé řízení zdrojů a přístup k 

moci. Rada uznává, že jednotlivé nestabilní situace, rovněž na úrovni státu, se od sebe liší a 

vyznačují se specifickými rysy, které vyžadují uzpůsobenou politickou reakci.

3. Rada zdůrazňuje, že při řešení nestabilních situací mají zvláštní význam demokratická správa

věcí veřejných1, právní stát, dodržování lidských práv a základních svobod, vymýcení 

chudoby, jakož i otázky týkající se migrace a změny klimatu.

  
1 Odkazuje se zejména na závěry Rady o správě věcí veřejných, dokument 14024/06.
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4. Rada vítá sdělení Komise s názvem „Úvahy o postupu EU v nestabilních situacích – činnost 

ve složitém prostředí pro trvale udržitelný rozvoj, stabilitu a mír“2, které zohledňuje 

probíhající mezinárodní diskusi, určuje hlavní problémy a navrhuje základní směry opatření.

5. Rada jménem EU potvrzuje zásady vhodné mezinárodní činnosti v nestabilních státech 

a situacích3, zdůrazňuje nutnost „celovládního“ přístupu při řešení nestabilních situací a 

vyzývá Společenství a jeho členské státy, aby své přístupy přizpůsobily a koordinovaly v 

souladu s těmito zásadami.

6. Rada oceňuje práci, kterou v souvislosti s nestabilními situacemi vykonávají Organizace 

spojených národů, zejména pak Komise pro budování míru, a Světová banka a Africká 

rozvojová banka, a současně zdůrazňuje, že EU bude usilovat o další posílení svých 

strategických partnerství s OSN a jinými mnohostrannými aktéry, kteří se zabývají 

problematikou nestability.

7. Rada uznává, že v zájmu soudržného a včasného řešení nestabilních situací v partnerských 

zemích by EU měla účinněji využívat celý soubor stávajících politických nástrojů EU a 

nástrojů pro vnější činnost. Reakce EU by proto v sobě měla spojovat nástroje politické, 

diplomatické, rozvojové, bezpečnostní i humanitární4.

8. Pokud jde o konkrétní rysy nestability související s humanitární pomocí a bezpečností, 

zejména v případě krize nebo konfliktu, Rada uvádí zejména Evropský konsensus 

o humanitární pomoci5 a závěry o bezpečnosti a rozvoji. 6

  
2 Dokument 14356/07 + ADD 1.
3 Schválené ministry rozvoje v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj / 

Výboru pro rozvojovou pomoc (OECD/DAC) na zasedání OECD/DAC na vysoké úrovni 
v roce 2007.

4 Ty zahrnují Evropský konsensus o rozvoji, evropskou bezpečnostní strategii, Evropský 
konsensus o humanitární pomoci a různé nástroje a politiky (dohoda o partnerství z Cotonou, 
nástroje vnějšího financování).

5 Dokument 15099/07.
6 Dokument 15097/07.
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9. U ostatních charakteristických znaků nestability je Rada pevně přesvědčena, že v zájmu 

zajištění účinné preventivní reakce a řešení nestabilních situací musí hrát stejně důležitou 

úlohu rozvojové i politické nástroje. EU by se měla i nadále angažovat prostřednictvím 

vhodné kombinace nástrojů EU a zároveň respektovat zásadu vlastní odpovědnosti.

10. V nestabilních situacích je zvláště důležitý politický dialog, který by měl být dále rozvíjen 

a posilován. Pokud takový dialog neexistuje, je třeba zvážit opatření k vybudování důvěry. 

Rada se rovněž domnívá, že je nutný dialog s občanskou společností a místními orgány.

11. Rada potvrzuje, že otázky týkající se nestability by měly být součástí dialogu s novými dárci, 

včetně dialogu na úrovni EU a dvoustranného dialogu s těmito zeměmi, s regionálními 

a subregionálními aktéry, kteří mohou mít příznivý vliv, a s dalšími mezinárodními aktéry.

Předcházení nestabilním situacím a jejich řešení

12. Rada zdůrazňuje, že komplexní a na budoucnost zaměřené využívání rozvojových nástrojů 

Společenství a členských států je pro pokrok v plnění rozvojových cílů tisíciletí a pro 

předcházení nestabilním situacím a jejich řešení nezbytné; mimo jiné je třeba:

o řešit otázku demokratické správy věcí veřejných jakožto klíčového prvku pro předcházení 

nestabilitě a její překonávání; 

o podporovat posilování kapacit států určených k plnění základních funkcí státu, jakož i 

posilování konstruktivních vazeb mezi státními orgány a společností, včetně nestátních 

subjektů, s cílem vybudovat efektivní a legitimní politické systémy;
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o zlepšit stávající diagnostické a hodnotící nástroje, zejména prostřednictvím společné analýzy 

(například na základě profilu správy věcí veřejných ve Společenství, kontrolního seznamu

základních příčin konfliktu používaných ve Společenství a jiných nástrojů) 

a prostřednictvím výměny informací mezi členskými státy, Komisí a generálním 

sekretariátem Rady;

o uznat zásadní úlohu žen a prosazovat rovnost žen a mužů, zejména podporou začleňování 

žen do rozhodovacích procesů, s cílem zlepšit jejich politické, sociální a ekonomické 

postavení;7

o zabývat se otázkou násilí založeného na pohlaví a sexuálního násilí, zejména věnováním 

trvalé pozornosti problematice porušování práv žen a dětí během konfliktů, a podporovat 

předcházení souvisejícím trestným činům a jejich stíhání;

o zabývat se otázkami změny klimatu a migrace;

o zohledňovat zvláštní potřeby ohrožených skupin a řešit je; 8

o vyvinout mechanismy včasného varování na základě informací souvisejících s otázkami 

demokratické správy věcí veřejných, právním státem, lidskými právy a úrovněmi chudoby 

a uplatňovat přístupy vnímavé ke konfliktům. V této souvislosti je důležitý příspěvek 

občanské společnosti;

o posílit úlohu strategických dokumentů pro jednotlivé země v souladu s národními 

rozvojovými strategiemi, neboť tyto dokumenty tvoří upřednostňovaný rámec pro 

předcházení nestabilitě a její řešení;

o lépe využívat Evropský rozvojový fond a finanční nástroje Společenství (nástroj pro 

rozvojovou spolupráci, evropský nástroj sousedství a partnerství, nástroj stability, evropský 

nástroj pro demokracii a lidská práva), zejména:

§ uplatňováním specifických kritérií pro přidělování prostředků jednotlivým 

zemím a regionům (vycházejících více z jejich potřeb) a zajišťováním toho, aby 

bylo možné přiměřeně uspokojit nepředvídané potřeby;

§ začleněním nestability do procesu přezkumu iniciativy v oblasti správy věcí 

veřejných pro země AKT a vytvořením podobných nástrojů pro země 

spolupracující na základě nástroje pro rozvojovou spolupráci;

§ zvýšením pružnosti finančních nástrojů a postupů a jejich schopnosti rychle 

reagovat;

  
7 Odkazuje se na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1325 o ženách, míru a bezpečnosti.
8 Odkazuje se zejména na obecné zásady Evropské unie týkající se dětí a ozbrojených konfliktů 

(dokument 15634/03) a strategii pro provádění těchto obecných zásad (dokument 11521/04).
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o posílit strategický rámec pro propojování okamžité pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD), 

zejména začleněním demokratické správy věcí veřejných a institucionálního rozvoje;

o používat kodex chování EU pro doplňkovost a dělbu práce, zejména pokud jde o:

§ dohodnutí nejvhodnější varianty pro poskytnutí dodatečných finančních 

prostředků státům nacházejícím se v nestabilní situaci, zejména státům těšícím se 

nejmenší přízni dárců;

§ určení oblastí na úrovni země, v nichž dochází k výraznému překrývání činností 

nebo v nichž existují významné nedostatky, s cílem lépe přidělovat stávající 

a dodatečné finanční prostředky;

§ zajištění předvídatelného a udržitelného financování;

§ řešení chudoby, sociálních nerovností a nerovností mezi ženami a muži 

přizpůsobením stávajících nástrojů tak, aby napomáhaly dosažení rozvojových 

cílů tisíciletí v nestabilních situacích (například zajistit angažovanost dárců 

v sociálním sektoru);

§ vyzkoušení reakce EU na nestabilní situace na pilotních případech.

Organizační otázky

13. EU jako celek musí zajistit, aby její podpora partnerů v úsilí o řešení nestability byla rychlejší 

a pružnější a lépe odpovídala jejich potřebám. Přístup by měl být přizpůsobený jednotlivým 

případům, členěný a ucelený a měl by v sobě spojovat diplomatická opatření, humanitární 

pomoc, rozvojovou spolupráci a bezpečnost. To vyžaduje:

o pravidelnou a posílenou koordinaci mezi Komisí, generálním sekretariátem Rady 

a členskými státy na úrovni ústředí a na místě;

o pravidelné výměny informací týkajících se analýz rizik a příslušných reakcí přímo na 

místě prostřednictvím zasedání vedoucích misí EU a v ústředí prostřednictvím přímých 

dialogů mezi orgány EU a členskými státy i v rámci pracovních skupin Rady;
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o zdokonalený rámec pro společnou analýzu a výměnu informací, jak na úrovni ústředí, 

tak i přímo na místě;

o analýzu komparativních výhod dárců, která by měla být provedena v rámci kodexu 

chování EU pro doplňkovost a dělbu práce;

o přizpůsobení personálního řízení, zejména prostřednictvím společné odborné přípravy 

a vhodných pobídek k práci v nestabilních situacích.

14. Tento proces by měl dále zahrnovat zřízení ad hoc „týmů pro jednotlivé země a tematických 

týmů“ (CTT) za účasti Komise, členských států a generálního sekretariátu Rady, přičemž 

Komise bude plnit úlohu prostředníka. Tyto týmy by mohly co nejdříve začít pracovat na řadě 

„pilotních“ případů a zabývat se konkrétními nestabilními situacemi s cílem:

o usilovat o soudržnější a koordinovanější opatření na úrovni země, zejména využíváním 

všech možností pro společnou analýzu a společné programování, jež jsou stanoveny ve 

společném rámci pro strategické dokumenty jednotlivých zemí;

o zajistit, že strategické dokumenty jednotlivých zemí budou pravidelně přezkoumávány 

a upravovány podle vývoje dané situace;

o určit způsoby rozpočtové podpory v nestabilních situacích;

o zabývat se „obnovou po skončení krize“ se zaměřením na strategický rámec pro 

propojování okamžité pomoci, obnovy a rozvoje;

o používat profily správy věcí veřejných;

o hledat možnosti doplnění strategických dokumentů pro jednotlivé země, a to i 

prostřednictvím pobídkové „tranše“ spojené se správou věcí veřejných.
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Navazující činnost

15. Rada vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s členskými státy a generálním sekretariátem 

Rady zmapovala finanční nástroje Společenství a dvoustranné finanční nástroje, jakož i 

možnosti zásahů ze strany členských států.

16. Rada žádá Komisi, aby do roku 2009 předložila plán provádění vycházející z výše uvedených 

závěrů o reakci EU na nestabilní situace a ze zkušeností získaných na základě činnosti týmů 

CTT a pilotních případů. Tento plán by měl být vypracován v úzké spolupráci s členskými 

státy a generálním sekretariátem Rady, s přihlédnutím k práci, kterou v souvislosti 

s nestabilními situacemi vykonávají mezinárodní organizace, a na základě dialogu s 

občanskou společností a dalšími zúčastněnými stranami.

_____________


