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EVROPSKÁ POLITIKA SOUSEDSTVÍ

Evropská politika sousedství (EPS) se vztahuje na Alžírsko, Arménii, Ázerbájdžán,
Bělorusko, Egypt, Gruzii, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libyi, Moldavsko, Maroko,
Palestinu, Sýrii, Tunisko a Ukrajinu. Jejím cílem je posílit prosperitu, stabilitu
a bezpečnost všech. Je založena na demokracii, právním státu a dodržování
lidských práv a jedná se o dvoustrannou politiku mezi EU a každou z partnerských
zemí s iniciativami regionální spolupráce: Východní partnerství (EaP) a Unie pro
Středomoří[1].

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Článek 8 Smlouvy o Evropské unii (SEU).

— Hlava V SEU (vnější činnost).

— Články 206–207 (obchod) a články 216–219 (mezinárodní dohody) Smlouvy
o fungování Evropské unie.

OBECNÉ CÍLE

Prostřednictvím EPS nabízí EU svým sousedům výsadní vztah založený na
oboustranném závazku ke společným hodnotám (demokracie a lidská práva, právní
stát, řádná správa věcí veřejných, zásady tržního hospodářství a udržitelný rozvoj).
EPS zahrnuje politickou koordinaci a hlubší hospodářskou integraci, zvýšenou mobilitu
a kontakty mezi lidmi. Ambice tohoto vztahu závisí na tom, v jakém rozsahu jsou
výše uvedené hodnoty sdíleny. EPS není součástí procesu rozšiřování, avšak tím
nepředjímá, jak se v budoucnu mohou vyvíjet vztahy mezi sousedními zeměmi a EU.
V roce 2011 provedla EU revizi EPS a – v reakci na vývoj v arabských zemích –
posílila její zaměření na podporu stabilní a udržitelné demokracie a hospodářského
rozvoje podporujícího začlenění. Součástí stabilní a udržitelné demokracie jsou
zejména svobodné a spravedlivé volby, snaha bojovat s korupcí, nezávislost
soudnictví, demokratická kontrola ozbrojených sil a svoboda projevu, shromažďování
a sdružování. EU také zdůraznila úlohu, kterou v tomto demokratickém procesu
hraje občanská společnost, a představila svou zásadu „více za více“, podle níž EU
rozvíjí silnější partnerství s těmi sousedy, kteří dosahují větších pokroků na cestě
k demokratické reformě. V březnu 2015 proto Komise a Evropská služba pro vnější
činnost (ESVČ) zahájily postup konzultací za účelem nového přezkumu EPS. Jedním

[1]Informace o dvoustranných vztazích mezi EU a východními a středomořskými partnery lze nalézt v informačních
přehledech k těmto tématům (5.5.6; 5.5.7 a 5.5.8).
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z hlavních cílů bylo přizpůsobit nástroje této politiky tak, aby lépe zohledňovaly zvláštní
úsilí partnerských zemí. V této souvislosti přijal Parlament dne 9. července 2015
usnesení, v němž zdůraznil nutnost strategičtější, cílenější, flexibilnější a soudržnější
EPS. Sdělení ESVČ a Komise, které se nese v podobném duchu a vychází z výsledků
konzultace, bylo předloženo dne 11. listopadu 2015.
Dne 18. května 2017 zveřejnily ESVČ a Komise zprávu o provádění revidované EPS.
Tato zpráva poukázala na flexibilnější a citlivější spolupráci EU s partnery v rámci
EPS a na účinnější využívání zdrojů. Dne 27. března 2019 přijal Parlament usnesení
o období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní
Afriky, v němž uznal určitý demokratický posun v tomto regionu, avšak rovněž vyzval
k dalším hospodářským, demokratickým a sociálním reformám. Dne 19. června 2020
přijal Parlament doporučení Radě, Komisi a místopředsedovi Komise / vysokému
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, k Východnímu partnerství
před summitem konaným v červnu 2020, v němž vyzývá k „trvalému vysílání impulsů
k účinné spolupráci, intenzivnímu dialogu a úzkému partnerství v rámci Východního
partnerství“.
Společné sdělení s názvem „Obnovené partnerství se zeměmi jižního sousedství
– nová agenda pro Středomoří“ a „doprovodný investiční plán pro země jižního
sousedství“, které zveřejnila dne 9. února 2021 Komise a vysoký představitel Unie pro
zahraniční a bezpečnostní politiku a které přijala Evropská rada dne 19. dubna 2021,
se zaměřují na stanovení obnovené agendy pro nové zahájení a posílení strategického
partnerství mezi EU a jejími partnery v jižním sousedství.
Ve společném prohlášení, které dne 24. února 2021 vydali předsedové všech delegací
Evropského parlamentu zabývajících se zeměmi jižního sousedství, se navrhuje
uspořádat summit EU a všech jejích jižních sousedů, na nějž by měli být přizváni
zástupci občanské společnosti a vnitrostátních parlamentů, s cílem stanovit společně
nejlepší způsoby, jak v praxi provést tuto agendu v duchu upřímného partnerství
a sdílené odpovědnosti.

NÁSTROJE

Evropská politika sousedství je postavena na stávajících právních dohodách mezi
EU a jejími partnery – dohodách o partnerství a spolupráci a nejnověji dohodách
o přidružení.
Ústředním prvkem EPS jsou dvoustranné akční plány a priority partnerství, které byly
vypracovány mezi EU a většinou partnerských zemí. Tyto plány stanovují program
politických a hospodářských reforem s krátkodobými a střednědobými prioritami (tři
až pět let). Akční plány a priority partnerství EPS odrážejí potřeby, zájmy a kapacity
EU a každého z partnerů. Usilují o rozvoj demokratických, sociálně spravedlivých
společností podporujících začlenění, prosazování hospodářské integrace a zlepšení
přeshraničního pohybu osob.
EU podporuje plnění cílů EPS prostřednictvím finanční podpory, jakož i politickou
a technickou spolupráci. Evropský nástroj sousedství (ENI) byl klíčovým nástrojem EU
pro financování dvoustranné spolupráce v letech 2014 až 2020 a byly na něj přiděleny
prostředky ve výši 15,4 miliardy EUR. Nový nástroj pro sousedství a rozvojovou
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a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa bude tvořit rámec pro spolupráci EU na
období 2021–2027. Přístup nástroje zahrnuje grantové financování i kombinaci grantů
s půjčkami od evropských a mezinárodních finančních institucí. S celkovou alokací
79,5 miliardy EUR v běžných cenách bude nový nástroj pokrývat spolupráci EU se
zeměmi sousedícími s EU a dalšími zeměmi v Africe, Asii, ve všech částech Ameriky,
v Tichomoří a Karibiku. Kromě zaměření na udržitelný rozvoj bude Globální Evropa
podporovat klíčové tematické aspekty vnější politiky EU, včetně programů na podporu
lidských práv, demokracie a občanské společnosti. Finanční prostředky z tohoto
nástroje budou rovněž určeny na řešení globálních problémů, včetně změny klimatu,
migrace, míru a stability, jakož i na spolupráci se strategickými partnery a podporu
vlastních zahraničněpolitických iniciativ EU. Po dvou a půl letech jednání Evropský
parlament dne 9. června 2021 definitivně schválil zřízení nového nástroje Globální
Evropa. Parlament si zajistil větší zapojení do definování hlavních strategických cílů
nástroje a zároveň zásadnější roli v kontrole uplatňování nástroje prostřednictvím
geopolitického dialogu na vysoké úrovni s Komisí.
Kromě toho byly v rámci EPS vyvinuty nástroje k prosazování přístupu na trh, zejména
prostřednictvím jednání o prohloubených a komplexních zónách volného obchodu,
a také ke zvýšení posílení mobility a zlepšení kontroly migrace. S některými partnery
EU uzavřela partnerství v oblasti mobility a dohody o uvolnění vízového režimu
a v roce 2016 byl zaveden zvláštní finanční nástroj – nástroj pro partnerství v oblasti
mobility. V jižním regionu je financována řada regionálních a dvoustranných iniciativ
v oblasti migrace a mobility v rámci složky pro severní Afriku nouzového svěřenského
fondu EU pro Afriku.
EPS byla koncipována jako společná politika s řadou nástrojů a zároveň umožňuje EU
přizpůsobovat a „rozlišovat“ své politiky v závislosti na specifičnosti každého partnera

REGIONÁLNÍ ROZMĚRY

A. Východní partnerství
Východní partnerství bylo vytvořeno za účelem „zintenzivnění“ vztahů EU s většinou
jejích východních sousedů, k nimž patří: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie,
Moldavsko a Ukrajina. Východní partnerství bylo dohodnuto v roce 2008 a zahájeno
v roce 2009 a navazuje na EPS.
1. Cíle
Hlavním cílem Východního partnerství je „urychlit politické přidružení a prohloubit
hospodářskou integraci“ mezi EU a jejími východními sousedy. Míra integrace
a spolupráce odráží odhodlání jednotlivých partnerských zemí dodržovat evropské
hodnoty, normy a struktury a jejich pokrok dosažený v tomto směru. Cílem tohoto
partnerství je prosazovat demokracii a řádnou veřejnou správu, posílit energetickou
bezpečnost, podpořit odvětvové reformy (včetně ochrany životního prostředí), podnítit
kontakty mezi lidmi, podpořit hospodářský a společenský rozvoj a poskytnout
dodatečné financování projektů s cílem snížit socioekonomické nerovnosti a zvýšit
stabilitu[2].

[2]Další informace naleznete na internetových stránkách ESVČ v oddíle věnovaném Východnímu partnerství.
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2. Struktury
Summity Východního partnerství se konají každé dva roky za účasti hlav států
a předsedů vlád EU a partnerských zemí a zástupců Parlamentu, Komise a ESVČ.
Byly zahájeny také stěžejní iniciativy, mezi něž patří: program integrované správy
hranic; nástroj pro malé a střední podniky; regionální trhy s elektřinou a snahy zlepšit
energetickou účinnost, zvýšit používání obnovitelných zdrojů energie, podporovat
řádnou správu v oblasti životního prostředí a předcházet přírodním a člověkem
způsobeným katastrofám, připravit se na ně a reagovat na ně.
Protože rok 2019 přinesl 10. výročí Východního partnerství, přistoupila Komise k široké
a obsažné konzultaci se všemi zúčastněnými stranami pro stanovení budoucích priorit
této politiky, aby bylo zajištěno, že bude přinášet hmatatelný prospěch lidem v celé
Evropě.
Dne 18. března 2020 Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku, místopředseda Komise, vydali společné sdělení s názvem
„Politika Východního partnerství po roce 2020: posílení odolnosti – východní
partnerství, které je přínosné pro všechny“. Tento dokument zdůrazňuje pět
dlouhodobých politických cílů pro další spolupráci:
— partnerství, které tvoří: EU a partnerské země budou spolupracovat na vytvoření

odolných, udržitelných a vzájemně integrovaných ekonomik,

— partnerství, které chrání: EU a partnerské země obnoví svůj závazek dodržovat
základní zásady tohoto partnerství, jimiž jsou zejména odpovědné instituce, právní
stát a bezpečnost,

— ekologické partnerství: EU a partnerské země budou spolupracovat na stabilní
a udržitelné budoucnosti,

— partnerství, které propojuje: EU bude dále investovat do digitální transformace
partnerských zemí a zaměří se na rozšíření přínosů digitálního jednotného trhu,

— partnerství, které posiluje možnosti: EU a partnerské země budou spolupracovat
na budování odolných, spravedlivých a inkluzivních společností.

Tento dokument sloužil jako základ pro diskusi na video/telekonferenci vedoucích
představitelů zemí Východního partnerství dne 18. června 2020. Tváří v tvář pandemii
COVID-19 a jejím závažným socioekonomickým dopadům na celý kontinent uznali
vedoucí představitelé strategický význam tohoto partnerství a zdůraznili, že je třeba
nadále budovat prostor sdílené demokracie, prosperity a stability opírající se o jejich
společné hodnoty, prostřednictvím mezinárodního pořádku založeného na pravidlech
a mezinárodního práva.
Na to v červenci 2021 navázalo vyhlášení priorit Východního partnerství na období po
roce 2020. Politika Východního partnerství bude i nadále flexibilní a umožní výraznou
diferenciaci, individuálně uzpůsobené přístupy a posílenou spolupráci založenou na
pobídkách, z níž budou mít prospěch země, které se nejvíce angažují v reformách.
V tomto ohledu bude klást důraz na:
— spolupráci na vybudování odolných, udržitelných a integrovaných ekonomik,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
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— spolupráci na budování odpovědných institucí, zajištění právního státu
a bezpečnosti,

— spolupráci na získání environmentální odolnosti a odolnosti vůči změně klimatu,

— spolupráci na provedení odolné digitální transformace,

— spolupráci na vybudování odolných, spravedlivých a inkluzivních společností
zohledňujících rovnost žen a mužů, a dále

— na zastřešující cíl, který posiluje strategickou komunikaci.

Parlamentní shromáždění Euronest vytvořené v roce 2011 je parlamentní složkou
Východního partnerství a odpovídá za konzultace, dohled a monitorování v rámci
partnerství. Jeho hlavním cílem je setkávání parlamentů zemí Východního partnerství
a Evropského parlamentu a posilování kontaktů mezi lidmi, podporování aktivní účasti
občanské společnosti a aktivnější zapojování se do kulturního dialogu. Je založeno na
společných zájmech a závazcích a na zásadách diferenciace, sdílené sounáležitosti
a odpovědnosti. Jednou z jeho úloh je dohlížet na podporu EU pro země Východního
partnerství, a může také vydávat doporučení mezivládním strukturám Východního
partnerství s cílem podpořit hlubší politickou a hospodářskou integraci těchto zemí
s EU. Jeho předsednictvo například vydalo zprávu při příležitosti video/telekonference
v červnu 2020, v níž vyzvalo k posílení strategie EU zaměřené na spolupráci,
bezpečnost a ekonomickou odolnost s východními partnery hodlajícími pokračovat v
integračním úsilí EU.
Shromáždění se dosud sešlo na devíti řádných zasedáních, přičemž poslední se
konalo ve dnech 19. a 20. dubna 2021 v částečně distančním režimu z důvodu
epidemiologické situace a souvisejících cestovních omezení v Evropě. Tvoří je
60 poslanců Evropského parlamentu a 10 poslanců z parlamentů jednotlivých
partnerských zemí. Nicméně vzhledem k tomu, že Evropský parlament neuznává
běloruské Národní shromáždění jako demokraticky zvolenou instituci, nejsou
v současné době v Euronestu zastoupeni žádní běloruští „poslanci“. Vzhledem
k výjimečným okolnostem byli však na deváté řádné zasedání pozváni zástupci
běloruských demokratických sil. Parlamentní shromáždění Euronest má čtyři stálé
výbory, konkrétně Výbor pro politické záležitosti, lidská práva a demokracii, Výbor pro
hospodářskou integraci, právní sbližování a konvergenci s politikami EU, Výbor pro
energetickou bezpečnost a Výbor pro sociální věci, zaměstnanost, vzdělání, kulturu
a občanskou společnost. Zahrnuje rovněž pracovní skupinu pro jednací řád, pracovní
skupinu po dohody o přidružení, pracovní skupinu pro Bělorusko a neformální Fórum
žen.
Kromě toho bylo zřízeno Fórum občanské společnosti Východního partnerství[3],
které vydává doporučení s cílem „ovlivňovat orgány EU a vlády států Východního
partnerství“.
B. Unie pro Středomoří
Unii pro Středomoří tvoří 27 členských států EU, Evropská unie a 15 států Středomoří
(Albánie, Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Egypt, Izrael, Jordánsko,

[3]Více informací o Fóru občanské společnosti naleznete na internetové stránce fóra.
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Libanon, Maroko, Mauritánie, Monako, Palestina, Sýrie (jejíž členství bylo pozastaveno
kvůli občanské válce), Tunisko a Turecko). Liga arabských států se účastnila všech
schůzí od roku 2008 a Libye má status pozorovatele.
1. Cíle
Unie pro Středomoří představuje vícestranný rámec pro politické, hospodářské
a společenské vztahy mezi zeměmi EU a zeměmi jižního a východního Středomoří.
Byla ustavena v roce 2008 na summitu v Paříži jako pokračování evropsko-
středomořského partnerství, známého též jako barcelonský proces. Unii pro
Středomoří inspirovaly cíle stanovené v barcelonském prohlášení z roku 1995,
konkrétně vytvořit oblast míru, stability, bezpečnosti a sdílené hospodářské prosperity
za plného dodržování demokratických zásad, lidských práv a základních svobod
a podporovat přitom porozumění mezi kulturami a civilizacemi v evropsko-
středomořském regionu.
2. Struktury
Předsednictví Unie pro Středomoří má formu spolupředsednictví, které zdůrazňuje
společnou odpovědnost, jež je charakteristickým znakem této skupiny. V roce 2012
se EU ujala severního spolupředsednictví a Jordánsko jižního spolupředsednictví.
Hlavním řídicím orgánem Unie pro Středomoří je setkání vysokých úředníků, které
dohlíží na činnost této Unie a koordinuje ji. Setkání vysokých úředníků také schvaluje
rozpočet a pracovní program sekretariátu, připravuje schůze ministrů zahraničních věcí
a dalších seskupení na ministerské úrovni a jmenuje generálního tajemníka a jeho šest-
zástupců. Na setkání se také projednávají návrhy projektů předložené sekretariátem ke
schválení a odsouhlasení. Úloha sekretariátu Unie pro Středomoří spočívá především
ve stanovení, zpracování, podpoře a koordinaci odborných projektů v odvětvích, jako
je doprava, energetika, vodohospodářství, ochrana životního prostředí, vysokoškolské
vzdělávání a mobilita, výzkum, sociální věci, posílení postavení žen a rozvoj
zaměstnanosti a podnikání, přičemž všechny tyto projekty zlepšují spolupráci a mají
přímý vliv na obživu lidí žijících v zemích Unie pro Středomoří. Největším přispěvatelem
do rozpočtu sekretariátu Unie pro Středomoří je EU.
Parlamentní shromáždění Unie pro Středomoří (PA-UfM) navazuje na činnost
Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění a tvoří je 280 členů:
132 poslanců z EU (83 poslanců z parlamentů členských států EU a 49 poslanců
Evropského parlamentu), 8 poslanců z partnerských zemí evropsko-středomořského
regionu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Monako a Černá Hora), 130 poslanců z deseti
zemí jižního a východního pobřeží Středomoří (Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Izrael,
Libanon, Maroko, Palestina, Sýrie [její členství je momentálně pozastaveno], Tunisko
a Turecko) a 10 poslanců z Mauritánie.
Parlamentní shromáždění Unie pro Středomoří se schází jednou ročně k plenárnímu
zasedání, přičemž zatím poslední se konalo ve dnech 13. a 14. února 2019 ve
Štrasburku. Plenární zasedání v roce 2020, jež se mělo původně konat v turecké Antalyi
ve dnech 7. a 8. března, bylo zrušeno z důvodu pandemie COVID-19.
V období 2020–2021 předsedá Parlamentnímu shromáždění Unie pro Středomoří
Evropský parlament.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://ufmsecretariat.org/joint-declaration-of-the-paris-summit-for-the-mediterranean/
https://paufm.org/introduction/
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Toto shromáždění přijímá usnesení či doporučení ke všem aspektům evropsko-
středomořské spolupráce, které se týkají výkonných orgánů Unie pro Středomoří, Rady
Evropské unie, Evropské komise a vlád partnerských zemí.
PA-UfM má pět stálých výborů, přičemž každý čítá 56 členů:
— Výbor pro politické záležitosti, bezpečnost a lidská práva,

— Výbor pro hospodářské a finanční záležitosti, sociální věci a vzdělávání,

— Výbor pro zlepšení životní úrovně, výměny mezi občanskými společnostmi
a kulturu,

— Výbor pro energetiku, životní prostředí a vodu,

— Výbor pro práva žen v zemích evropsko-středomořské oblasti.

Florian Carmona / Kirsten Jongberg / Christos Trapouzanlis
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
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