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NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku k Východnímu partnerství před summitem konaným v 
červnu 2020
(2019/2209(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 2, 3 a 8 a na hlavu V, zejména články 21, 22, 36 a 37 Smlouvy 
o Evropské unii (SEU) a na část pátou Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na zahájení Východního partnerství v Praze dne 7. května 2009 coby 
společného úsilí EU a jejích východních partnerů Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, 
Gruzie, Moldavské republiky a Ukrajiny,

– s ohledem na společná prohlášení vydaná na summitech Východního partnerství v roce 
2011 ve Varšavě, v roce 2013 ve Vilniusu, v roce 2015 v Rize a  v roce 2017 v Bruselu,

– s ohledem na Dohodu  o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím 
pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé1, 
na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro 
atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na 
straně druhé2 a Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na 
jedné straně a Ukrajinou na straně druhé3, včetně prohloubených a komplexních zón 
volného obchodu,

– s ohledem na doporučení Parlamentního shromáždění Euronest, Evropského 
hospodářského a sociálního výboru, Fóra občanské společnosti v rámci Východního 
partnerství, Výboru regionů a Konference regionálních a místních orgánů zemí 
Východního partnerství (CORLEAP) a jejich činnost,

– s ohledem na sdělení Komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) o [...],

– s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o evropské politice sousedství a 
Východním partnerství,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. dubna 2015 o stém výročí genocidy Arménů4, ze 
dne 9. července 2015 o přezkumu evropské politiky sousedství5, ze dne 21. ledna 2016 
o dohodách o přidružení a prohloubených a komplexních zónách volného obchodu s 
Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou6, ze dne 23. listopadu 2016 o strategické komunikaci 
EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany7, ze dne 13. 
prosince 2016 o právech žen ve státech Východního partnerství8, ze dne 19. dubna 2018 

1 Úř. věst. L 261, 30.8. 2014, s. 4.
2 Úř. věst. L 260, 30.8. 2014, s. 4.
3 Úř. věst. L 161, 29.5. 2014, s. 3.
4 Úř. věst. C 328, 6.9.2016, s. 2.
5 Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 110.
6 Úř. věst. C 11, 12.1.2018, s. 82.
7 Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 58.
8 Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 42.
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o Bělorusku9, ze dne 14. června 2018 o okupovaných gruzínských územích 10 let po 
ruské invazi10, ze dne 4. července 2018 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o 
komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím 
pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou 
na straně druhé jménem Unie11, ze dne 4. října 2018 o omezování svobody sdělovacích 
prostředků v Bělorusku, zejména o případu Charty 9712,  ze dne 14. listopadu 2018 o 
provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem13,  ze dne 14. listopadu 2018 o 
provádění dohody o přidružení mezi EU a Gruzií14 a  ze dne 12. prosince 2018 o 
provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou15, 

– s ohledem na svá doporučení ze dne 15. listopadu 2017 ohledně Východního partnerství 
vydaná před summitem konaným v listopadu 201716, která byla adresována Radě, 
Komisi a ESVČ, a svá doporučení ze dne 4. července 2018 Radě, Komisi a 
místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku k jednání o komplexní dohodě mezi EU a Ázerbájdžánem17,

– s ohledem na článek 118 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že Východní partnerství je založeno na společném závazku Arménie, 
Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavské republiky, Ukrajiny a Evropské unie 
k prohlubování vzájemných vztahů a dodržování mezinárodního práva a základních 
hodnot, jako je demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod, právní stát, 
nezávislost a nestrannost soudnictví a sociálně tržní hospodářství, udržitelný rozvoj 
a řádná správa věcí veřejných;

B. vzhledem k tomu, že spolupráci mezi EU a zeměmi Východního partnerství lze navázat 
a udržet pouze tehdy, jsou-li tyto základní hodnoty a zásady dodržovány;

C. vzhledem k tomu, že některé země Východního partnerství se rozhodly vytvořit těsnější 
politické, lidské i hospodářské vazby s EU a uzavřely dohody o přidružení s 
prohloubenými a komplexními zónami volného obchodu a také dohody o bezvízovém 
styku;

D. vzhledem k tomu, že je možné navázat i hlubší formy spolupráce a integrace, a to v 
případě, že budou včas a udržitelným způsobem provedeny komplexní reformy;

E. vzhledem k tomu, že nezávislost, svrchovanost a územní celistvost východních partnerů 
EU jsou stále ohroženy nevyřešenými regionálními konflikty;

9 Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 100.
10 Úř. věst. C 28, 27.1.2020, s. 97.
11 Přijaté texty, P8_TA(2018)0284.
12 Přijaté texty, P8_TA(2018)0375.
13 Přijaté texty, P8_TA(2018)0458.
14 Přijaté texty, P8_TA(2018)0457.
15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0518.
16 Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 130.
17 Přijaté texty, P8_TA(2018)0294.
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F. vzhledem k tomu, že Evropský parlament odmítá využití síly nebo výhrůžek při řešení 
konfliktů a sdílí závazek EU k podpoře svrchovanosti, územní celistvosti a politické 
nezávislosti všech zemí Východního partnerství v rámci jejich mezinárodně uznávaných 
hranic a v souladu s mezinárodním právem, standardy a zásadami;

1. doporučuje Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby:

a) uznali a usilovali o trvalý transformační dopad politiky Východního partnerství 
s cílem zajistit, aby v uvedených třech přidružených partnerských zemích 
proběhly politické, společenské, hospodářské a právní změny;

b) uznali, že tyto země, které provádějí komplexní reformy a přijímají opatření ke 
splnění kritérií článku 49 SEU, by mohly být způsobilé pro členství v EU, a to 
na základě procesu postupné integrace;

c) přijali posílenou a do budoucna orientovanou vizi pro příští desetiletí 
Východního partnerství s cílem zajistit trvalé a nezvratné pozitivní výsledky a 
prohlubování spolupráce mezi EU a zeměmi Východního partnerství; 

d) zachovali inkluzivní charakter Východního partnerství tím, že budou aktivně 
podporovat vývoj směrem k lepší demokratické odpovědnosti, lepší správě 
hospodářských záležitostí, posíleným právům občanů a environmentální 
udržitelnosti; 

e) zahájili proces, jehož cílem bude vytvořit společný hospodářský prostor, který 
umožní hlubší politickou a hospodářskou integraci v rámci EU;

f) navrhli další opatření pro hlubší integraci, například ve vybraných agenturách 
EU, programech a iniciativách uvnitř EU, a to v plném souladu se stávajícími 
podmínkami a se zásadou „více za více“;

g) poskytovali větší finanční pomoc, a to i v rámci vnějších finančních nástrojů, 
které jsou v současnosti předmětem legislativních jednání; takováto pomoc by 
měla být uzpůsobena konkrétním potřebám jednotlivých partnerů a využívána 
na provádění činností v rámci programu Východního partnerství;

h) zajistili, aby závěry summitu, který proběhne v červnu 2020, zahrnovaly 
posílené závazky EU a oficiální příslib zemí Východního partnerství, že splní 
své závazky;

Strukturovaný dialog, budování států a demokratická odpovědnost
i) uznali přidružený status vyspělých zemí Východního partnerství, především 

signatářů dohod o přidružení a prohloubených a komplexních zónách volného 
obchodu, aby se vyšlo vstříc vzájemné poptávce po dalších formách 
politického dialogu, další hospodářské spolupráci a legislativní harmonizaci;  

j) se dále podíleli na budování států a posilování institucí a vytvořily nástroj 
podobný Skupině na podporu Ukrajiny, který by byl k dispozici především 
přidruženým partnerům;  silné, nezávislé a efektivní instituce na centrální i 
místní úrovni mají klíčový význam pro demokratickou odpovědnost, 
deoligarchizaci a boj proti korupci a zmocňování se státu;

k) uznali a podporovali iniciativy vlád přidružených zemí, které mají za cíl posílit 
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jejich vzájemnou spolupráci; obdobný přístup by měl být uplatňován i na 
spolupráci mezi všemi východoevropskými partnery v různých otázkách;  

l) vybízeli k tomu, aby byly v celém rozsahu dodržovány volební procesy 
založené na mezinárodních normách, doporučení Organizace pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě (OBSE) a stanoviska Benátské komise;

Hospodářská politika a  rozvoj společného hospodářského prostoru
m) uznali, že provádění prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu 

je natolik úspěšné, že by mohlo vést k otevření jednotného trhu EU v souladu s 
provedenými normami a požadavky EU;

n) usilovali o zajištění spolupráce a účasti zemí, které splní příslušné podmínku a 
projeví zájem, v rámci energetické unie, Dopravního společenství a digitálního 
jednotného trhu, a mimo jiné o větší spolupráci v oblasti cla; 

o) zajistili, aby se země Východního partnerství více zapojily do boje proti změně 
klimatu, včetně účasti v Zelené dohodě pro Evropu;

p) přijali komplexní plán budování infrastruktury s cílem zlepšit propojenost zemí 
EU a Východního partnerství, a to i propojenost mezi samotnými 
východoevropskými zeměmi; 

q) rozšířili i na další přidružené partnery přístup, který EU uplatňuje v rámci své 
pomoci určené k podpoře uživení hospodářství na Ukrajině, a to i 
prostřednictvím individualizované a flexibilní makrofinanční pomoci a 
nástrojů a zapojení a koordinace mezinárodních finančních institucí a dárců a 
zlepšení prostředí pro přímé zahraniční investice; 

Rozvoj lidského kapitálu
r) řešili nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v EU zvýšením pracovní 

mobility ze zemí Východního partnerství a poskytováním sociálních záruk;

s) rozšířili financování pro východoevropské země a jejich účast v rámci 
vzdělávacích programů a programů zaměřených na zvyšování odborné 
kvalifikace a výměnných programů, jako je Erasmus+ a program Horizont 
2020;

t) posílili akademickou spolupráci mezi východoevropskými zeměmi tím, že 
vytvoří univerzitu Východního partnerství, která by se zaměřila na řádnou 
správu věcí veřejných a veřejnou správu;

u) zajistili, aby všechny programy EU v oblasti podpory zahrnovaly hledisko 
rovnosti žen a mužů a zaměřovaly se na nejvíce znevýhodněné a zranitelné 
skupiny ve společnosti; 

Bezpečnost a stabilita
v) uznali význam bezpečnosti a stability pro budoucí rozvoj zemí Východního 

partnerství tím, že posílí spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany a budou 
věnovat mimořádnou pozornost regionálním konfliktům;

w) uznali výjimečné zkušenosti a odborné znalosti zemí Východního partnerství; 
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uznali příspěvek přidružených partnerů k misím v rámci společné bezpečnostní 
a obranné politiky; prohloubili spolupráci v obranných politikách souvisejících 
s EU; 

Místní orgány a občanská společnost
x) uznali příspěvek aktérů a organizací občanské společnosti ve 

východoevropských zemích k demokratizačním a reformním procesům v jejich 
zemích a v celém regionu Východního partnerství; nadále podporovali jejich 
činnosti a chránili jejich pracovní prostředí;

y) zintenzivnili podporu a iniciativy EU k posílení místních orgánů, aby se jim 
umožnilo provádět celostátní reformy na místní úrovni; podporovali pravidelné 
výměny o programech reforem mezi centrálními a místními orgány za účasti 
občanské společnosti;

Lepší komunikace 
z) zvýšili viditelnost podpory poskytované EU v  přijímajících zemích 

Východního partnerství a zvýšily informovanost občanů EU o Východním 
partnerství;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. 


