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Vážený pan 
Tomáš Petříček 
ministr zahraničních věcí  
Loretánské náměstí - Hradčany 
Praha 1 
 

V Praze dne 13. května 2019 

 

Jednání Rady EU pro zahraniční věci o rozvojové spolupráci dne 16. května 2019 

 

 

Vážený pane ministře, 

Obracíme se na Vás v souvislosti s chystaným jednáním Rady EU pro zahraniční věci o mezinárodní rozvojové 

spolupráci 16. 5. 2019 

Evropská unie je zásadním mezinárodním aktérem v boji za odstranění chudoby, posílení demokratických 

mechanismů, respektu k lidským právům ve světě a posílení mezinárodní solidarity. Evropský konsensus o 

rozvoji (European Consensus for Development) podtrhuje důležitost dlouhodobého a integrovaného 

přístupu k rozvojové spolupráci.  

Při příležitosti jednání Rady Vás proto žádáme, abyste podpořil zaměření nového Nástroje pro sousedství, 

rozvoj a mezinárodní spolupráci (NDICI) na jeho základní účel. Tím musí být konkrétní a ambiciózní cíle v 

odstraňování nerovností a chudoby, reflektování potřeb lidí a alokace prostředků do opatření, kde je potřeba 

největší, včetně ochrany klimatu a životního prostředí a posilování rovnosti pohlaví. Oporou pro takový 

přístup jsou globální Agenda 2030 s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs), Dohoda o ochraně klimatu z Paříže či 

Partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci z Busanu. Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+) 

musí mít silné a jasně definované sociální a environmentální pojistky. Soukromé zdroje v rámci EFSD+ by 

měly v zemích příjemců zejména pomáhat rozvoji místních trhů, udržitelné produkce, malých a středně 

velkých firem a aktérů sociální ekonomiky. Je třeba zajistit, aby nevedly k odvádění prostředků od zajišťování 

veřejných služeb, zvláště v klíčových oblastech jako je zdravotnictví nebo školství. 

Zásadním požadavkem globální Agendy 2030 je “neponechat nikoho stranou” a podporovat partnerské země 

v dosahování jejich vlastních rozvojových priorit a snižování chudoby. Členské státy EU by proto měly 

důkladně analyzovat provázanost současných nástrojů s ohledem na vazby mezi rozvojem, migrací a 

bezpečností. Výsledkem musí být portfolio nástrojů, které se zaměří na hluboké příčiny chudoby, nerovností 

a konfliktů a které nabídne partnerským zemím férové možnosti směřovat k udržitelnému rozvoji při 
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imperativu zohlednění lidských práv. Navrhovaná řešení musí vzít v úvahu lokální potřeby a poptávku, 

krátkodobé projekty musí být v souladu s dlouhodobou strategií. Evropská unie a členské státy by měly 

podpořit budování demokratických státních institucí v oblasti Sahelu, včetně posílení aktivních občanských a 

nezávislých nevládních organizací. Rozvojová spolupráce na poli lidských práv a udržitelného rozvoje úzce 

souvisí s fungováním právního státu a otevřených, transparentních a zodpovědných místních institucí. Je 

proto nezbytné posílit roli místních nevládních organizací v monitorování přístupu vlád či místních úřadů 

k migraci a realizaci bezpečnostních opatření. 

Vážený pane ministře, věříme, že jako zástupce české vlády podpoříte takovou podobu rozvojového nástroje 

NDICI a rozvojové spolupráce, která přispěje k ochraně lidské důstojnosti, respektu k lidským právům a 

efektivnímu naplňování cílů snižování nerovností a odstraňování chudoby.  

 

S pozdravem 

 

Pavel Přibyl 
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