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SDĚLENÍ
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Účast Evropské unie jako stálého
pozorovatele v Tichomořském společenství (SPC)
KOM(2018) 575 v konečném znění, kód Rady 11695/18


Právní základ:
Dokument informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
27. 8. 2018



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který
nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a
předložením těmto institucím.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 26. září 2018, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 5. listopadu 2018
prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
Pacifická oblast zahrnuje státy patřící do skupiny AKP (africké, karibské a pacifické státy); zároveň
se v oblasti nacházejí zámořská území některých členských států Evropské unie (Francie je jediným
členským státem Unie, který je zároveň členem Pacifického společenství). Pro Unii představuje
region příležitost pro rozšiřování svého vlivu, stejně jako navázání nových obchodních vazeb. Státy
regionu mohou pro Unii být rovněž partnery pro navázání spolupráce v oblasti globálních výzev
(klimatické změny, globální bezpečnost).
V únoru 2016 zaslala předsednická země Pacifického společenství (Pacific Community, dříve South
Pacific Commission, SPC) Evropské unii pozvánku stát se stálým pozorovatelem. Pro Unii se tak
otevírá možnost mnohem těsnějšího navázání vztahů se státy regionu. Prostřednictvím této
spolupráce může Unie také zintenzivnit svoje vztahy s Austrálií a Novým Zélandem.1
Evropská komise byla jako pozorovatel poprvé pozvána v roce 2015.



Obsah a dopad:
Evropská komise a SPC se věnují společné rozvojové spolupráci v regionu. Jednotlivé sektorové
spolupráce zahrnují opatření proti klimatické změně, předcházení živelným katastrofám a
snižování jejich dopadů, rybolov, obchod, rozvoj, udržitelnou energetiku, kulturu, lidská práva a
získávání hlubokomořských minerálů. Nabytí pozorovatelského statusu umožní Unii lépe cílit a
prosazovat politiku v oblastech společného zájmu, zajistit viditelnost Unie v regionu a zvýšit dopad
rozvojové spolupráce. Rovněž se Unie bude moci prostřednictvím pozorovatelského statusu v SPC

1

K tomu viz Přehled SZBP 8/2018, s. 7-8. ISSN 2533-4263. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=151022.
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lépe připravit na nadcházející jednání, která by měla přinést náhradu dohody z Cotonou upravující
vztahy mezi EU a státy AKP.2
Evropská komise bude zastupovat EU.
Pozorovatelský status Unii zajistí možnost účastnit se oficiálních akcí a za předem jasně
definovaných podmínek se zapojit do debaty. Zároveň bude získávat aktuální informace o jednání
v SPC. Náklady na účast bude hradit Evropská komise, avšak zvažuje se, že kvůli značnému
finančnímu příspěvku Unie regionu bude od této povinnosti upuštěno.


Stanovisko vlády ČR:
Vláda ČR vydala k danému sdělení rámcovou pozici 11. 10. 2018. Pro ČR daný region nepředstavuje
prioritní oblast; vláda však pozitivně vnímá možnost Unie a jejích členských států zapojit se do
politického jednání v dané oblasti i s ohledem na výši finančních příspěvků na rozvojovou
spolupráci, kterou Unie poskytuje.
Vláda vítá zapojení Unie jako pozorovatelského státu do společenství také z pohledu témat, která
Unie celosvětově prosazuje.
Vláda považuje za žádoucí, aby se Unie skutečně stala stálým pozorovatelem v daném
společenství.



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu je zodpovědným výborem výbor pro zahraniční věci (AFET). Podrobné
projednání zatím nebylo zahájeno.



Projednávání v zahraničním výboru PS PČR:
Zahraniční výbor PS PČR projednal dokument dne 10. 1. 2019 a usnesením č. 48 přijal tyto závěry:
Zahraniční výbor
I.

b e r e n a v ě d o m í Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu;

II.

p o d p o r u j e rámcovou pozici vlády České republiky ze dne 11. října 2018;

III.

p o v ě ř u j e zpravodaje zahraničního výboru, aby s tímto usnesením seznámil předsedu
výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny.
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Vlastní dohoda z Cotonou byla podepsána v roce 2000 s dvacetiletou platností; vyprší tedy v roce 2020. Dohodu
pro spolupráci s africkými, karibskými a pacifickými státy tvoří tři tematické pilíře – rozvojová spolupráce, politická
spolupráce, hospodářská a obchodní spolupráce.
Consolidated text of the Cotonou Agreement. EEAS.europa.eu [online], 02/05/2016 [cit. 2018-11-21]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/326/Consolidated%20text%20of%20the%20Cotonou%20Agreement.
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