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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o strategii EU pro oblast jižního Kavkazu 
(2009/2216(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předešlá usnesení o jižním Kavkazu, včetně usnesení ze dne 15. 
listopadu 2007 o posílení evropské politiky sousedství1 a na svá usnesení ze dne 17. ledna 
2008 o účinnější politice EU pro jižní Kavkaz2 a o přístupu k regionální politice v oblasti 
Černého moře3, 

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o východním partnerství 
(KOM(2008)0823) ze dne 3. prosince 2008,

– s ohledem na společné prohlášení přijaté na vrcholné schůzce východního partnerství, 
která se konala v Praze dne 7. května 2009,

– s ohledem na akční plány evropské politiky sousedství pro Arménii, Ázerbájdžán a Gruzii 
a s ohledem na evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI), jenž je úzce spjat 
s prováděním akčních plánů evropské politiky sousedství,  

– s ohledem na zprávy o pokroku dosaženém v rámci evropské politiky sousedství, pokud 
jde o Arménii, Ázerbájdžán a Gruzii, přijaté Komisí dne 23. dubna 2009, 

– s ohledem na strategické dokumenty zemí pro období 2007–2013 a na národní orientační 
programy v rámci ENPI, jež jsou výsledkem dohody dosažené s Arménií, Ázerbájdžánem 
a Gruzií, 

– s ohledem na střednědobý přezkum programových dokumentů ENPI pro Arménii, 
Ázerbájdžán a Gruzii, 

– s ohledem na dohody o partnerství a spolupráci uzavřené s Arménií, Ázerbájdžánem 
a Gruzií,

– s ohledem na příslušné monitorovací zprávy parlamentního shromáždění Rady Evropy,

– s ohledem na zprávu mezinárodní vyšetřovací komise ke konfliktu v Gruzii zveřejněnou 
dne 30. září 2009 (zpráva Tagliaviniové),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 8. prosince 2009 
EU znovu potvrdila svůj záměr podporovat stabilitu, spolupráci, prosperitu a řádnou 

                                               
1 Úř. věst. C 282E, 6.11.2008, s. 443.
2 Úř. věst. C 41E, 19.2.2009, s. 53.
3 Úř. věst. C 41E, 19.2.2009, s. 64.
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správu věcí veřejných na území jižního Kavkazu, a to i prostřednictvím programů 
technické podpory, 

B. vzhledem k tomu, že se EU – v důsledku války v Gruzii v srpnu 2008, úspěšného zásahu 
EU za účelem dosáhnout dohody o příměří a v důsledku nesmírné potřeby dalšího 
zapojení v návaznosti na tento vývoj – stala významným bezpečnostním činitelem v této 
oblasti, a sice prostřednictvím zapojení pozorovatelské mise EU, zahájením obsáhlých 
programů poválečné pomoci a vyšetřovací mise zaměřené na příčiny a průběh této války, 

C. vzhledem k tomu, že během roku 2009 byly posíleny mírové rozhovory v Náhorním 
Karabachu zprostředkované spolupředsedy Minské skupiny OBSE,  

D. vzhledem k tomu, že Arménie a Turecko podepsaly v říjnu 2009 protokoly o navázání 
diplomatických vztahů a otevření jejich společné hranice a o spolupráci, což je slibným 
krokem, avšak k ratifikaci zatím nedošlo, 

E. vzhledem k tomu, že zaručení míru, bezpečnosti a stability v regionu je zásadní pro 
zlepšení životní úrovně, dosažení demokratických norem a dodržování lidských práv 
pro všechny, i pro maximalizaci regionálních a makroregionálních možností rozvoje, 

F. vzhledem k tomu, že východní partnerství vytváří nové příležitosti pro prohloubení 
bilaterálních vztahů a také zavádí multilaterální spolupráci, 

G. vzhledem k tomu, že cílem východního partnerství je urychlit reformy, sbližování 
právních předpisů a ekonomickou integraci; vzhledem k tomu, že toto partnerství 
je založeno na podmíněnosti, diferenciaci a sdílené odpovědnosti a předpokládá 
uzavření nových dohod o přidružení, což bude vyžadovat souhlas Evropského parlamentu, 

H. vzhledem k tomu, že výzvy pro EU na jižním Kavkazu a její zapojení v této oblasti 
jsou povahy, která nepřipouští převážně reaktivní či neplánovanou politiku, a vzhledem 
k tomu, že vytvoření východního partnerství a vstup Lisabonské smlouvy v platnost 
poskytují vhodnou příležitost k navržení strategie EU, 

1. domnívá se, že EU musí mít aktivnější politickou úlohu a vytvořit strategii, jež by 
napomohla transformaci jižního Kavkazu v udržitelně mírovou, stabilní a prosperující 
oblast, a přitom využít plně svůj potenciál přispět k mírovému řešení konfliktů v této 
oblasti tím, že spojí svou mírnou sílu s rázným přístupem;   

Bezpečnostní otázky a mírové řešení konfliktů

2. zdůrazňuje, že s ohledem na všechny konflikty v tomto regionu je současný stav 
nepřijatelný a neudržitelný; 

3. konstatuje, že pro řízení konfliktů a jejich řešení je mimo jiné třeba uznání práv 
a legitimních zájmů všech příslušných stran a komunit, otevřenost k revizi vnímání 
minulých událostí, opravdová ochota překonat nenávist a strach, připravenost vzdát 
se maximalistických ambicí, zájem o inovativní přístupy, a to i pokud jde o výkon
svrchovanosti, a připravenost ke skutečným ústupkům;
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4. zdůrazňuje význam předcházení konfliktům, a to i na základě respektování práv veškerých 
národnostních menšin, náboženské tolerance a úsilí o posílení sociální a ekonomické 
soudržnosti;

5. klade důraz na odpovědnost vnějších činitelů, aby používali svou moc a vliv způsobem, 
který je zcela slučitelný s mezinárodním právem, včetně právních předpisů v oblasti 
lidských práv; věří, že je třeba usilovat o snížení konkurence mezi externími činiteli 
v regionu, avšak nikoli za cenu toho, že by nakonec byl uznán nárok jakéhokoli z nich 
na „upřednostnění zájmů“; je toho názoru, že zavádění podmíněnosti pro uznávání 
svrchovanosti a územní celistvosti států jižního Kavkazu je nepřijatelné;

Konflikt v Náhorním Karabachu

6. Plně podporuje mediaci spolupředsedy Minské skupiny, madridské zásady a Moskevskou 
deklaraci, odsuzuje myšlenku vojenského řešení a vyzývá obě strany, aby se vyvarovaly 
militantních projevů; dále vyzývá obě strany, aby při mírových rozhovorech prokázaly 
vyšší ambice a upustily od tendence upřednostňovat zachování současného stavu, jenž 
vznikl v důsledku vojenských dobyvačných akcí v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti 
OSN; vyzývá mezinárodní společenství, aby taktéž projevilo odvahu a politickou vůli 
k překonání stávajících překážek, které stojí v cestě dosažení dohody;

7. připomíná, že stovky tisíc osob, které uprchly ze svých domovů v průběhu či v důsledku 
války v Náhorním Karabachu, jsou stále bez domova a je jim odpíráno právo na návrat; 
vyzývá všechny strany, aby jednoznačně a bezpodmínečně uznaly toto právo i potřebu 
jeho okamžitého uskutečnění; vyzývá arménské a ázerbájdžánské orgány a představitele 
příslušných komunit, aby projevily svůj závazek vytvořit mírové vztahy mezi etniky 
prostřednictvím praktické přípravy návratu vysídlených osob a dalšími způsoby; domnívá 
se, že situace vnitřně vysídlených osob by se měla řešit v souladu s mezinárodními 
normami, mimo jiné s ohledem na nedávné doporučení PACE č. 1877(2009) nazvané 
„Zapomenutí Evropané: ochrana lidských práv dlouhodobě vysídlených osob“ (Europe’s 
forgotten people: protecting the human rights of long-term displaced persons);

8. konstatuje, že přechodný status Náhorního Karabachu by mohl zapříčinit přechodnou 
legitimitu tamních de facto orgánů; věří, že aby tyto orgány mimo jiné zvýšily svou 
věrohodnost při zohlednění takové možnosti, měly by rychle opustit postoj, že Náhorní 
Karabach zahrnuje veškeré ázerbájdžánské území okupované Arménií a že o právu 
vysídlených osob na návrat se nedá v současné době ani diskutovat; vyzývá arménskou 
vládu, aby v tomto ohledu uplatnila svůj vliv, a Radu a Komisi, aby se k této výzvě 
připojily;

9. zdůrazňuje, že bezpečí všech je nepostradatelnou složkou jakékoli dohody; uznává 
důležitost pádných opatření na zachování míru;

Sbližování Arménie a Turecka 

10. vítá protokoly o navázání diplomatických vztahů a otevření hranic a spolupráci; vyzývá 
obě strany, aby využily této příležitosti ke zlepšení vzájemných vztahů prostřednictvím 
ratifikace a příslušného uplatňování; nepodporuje zavedení podmínek pro ratifikaci, jež 
nejsou uvedeny v těchto protokolech, avšak bere na vědomí, že při uplatňování budou mít 
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dalekosáhlé a potenciálně velmi kladné důsledky v regionu a že je proto nelze vnímat 
odděleně; vyzývá Arménii i Ázerbájdžán k zesílení svého úsilí při rozhovorech 
spolupředsedů Minské skupiny o zásadách pro urovnání konfliktu v Náhorním Karabachu;

Konflikty v Gruzii

11. vítá zprávu Tagliaviniové a podporuje její hlavní závěry; podporuje mandát 
pozorovatelské mise EU a jeho vykonávání v části, která není blokována Ruskem 
a de facto orgány v odtržených oblastech;

12. je vážně znepokojen používáním etnických čistek, jež předcházejí uznání státnosti 
Jižní Osetie a Abcházie ze strany Ruska; s uspokojením konstatuje, že mezinárodní 
společenství je i nadále jednotné, pokud jde o odmítnutí jednostranného vyhlášení 
nezávislosti; vyzývá Rusko, aby ctilo svůj závazek z dohody o příměří a stáhlo svá vojska 
na pozice, které zaujímalo před vypuknutím války v srpnu 2008, a aby přestalo blokovat 
přístup pozorovatelské mise EU do Jižní Osetie a Abcházie;

13. podtrhuje význam, jenž má ochrana bezpečnosti a práv etnických Gruzínců, kteří stále 
žijí v odtržených oblastech, podpora dodržování práva vysídlených osob na návrat za 
bezpečných a důstojných podmínek, zmírnění povahy „železné opony“, kterou mají 
de facto hranice, a dosažení toho, aby EU a další mezinárodní činitelé měli možnost 
pomoci lidem v obou oblastech; zdůrazňuje potřebu v tomto ohledu jasněji definovat 
krátkodobé i dlouhodobé cíle;

Pokrok na cestě k demokratizaci, dodržování lidských práv a zásad právního státu  

14. považuje demokratizaci, řádnou správu věcí veřejných a dodržování základních lidských 
práv a svobod, práv menšin a zásad právního státu za klíčové zásady mírových 
a stabilních demokratických států; 

15. zdůrazňuje význam provádění demokratických reforem a zásadní úlohu politického 
dialogu a spolupráce, jakožto základ pro vytvoření celonárodního konsenzu; vítá přijetí 
důležité legislativy týkající se soudnictví v Arménii a vyzývá příslušné orgány, aby 
zajistily její účinné uplatňování; vítá pokrok, jehož bylo Ázerbájdžánu dosaženo v oblasti 
reformy soudnictví, a vyzývá příslušné orgány, aby zajistily nezávislost soudců; vítá 
sdělení gruzínského prezidenta o „nové vlně demokratických reforem“, dále žádá, aby tyto 
reformy byly účinným způsobem přijaty a prováděny, jako např. posílením parlamentní 
kontroly nad výkonnou mocí a zvýšením nezávislosti soudnictví; je toho názoru, že je 
třeba tyto demokratické reformy uskutečnit a stabilizovat demokratické instituce;

16. upozorňuje na široce rozšířenou korupci v tomto regionu a vyzývá úřady, aby zpřísnily 
opatření v boji proti ní, neboť představuje ohrožení hospodářského růstu a sociálního 
i ekonomického rozvoje dotčených zemí; 

17. klade důraz na význam svobodných a spravedlivých voleb, jež se budou konat v souladu 
s mezinárodními závazky a normami; konstatuje, že poslední prezidentské volby 
v Arménii, které proběhly v únoru 2008, se opět vyznačovaly násilím, a že dozvuky 
vnitrostátní krize, jež po nich nastala, jsou stále patrné; bere na vědomí pokojný průběh 
voleb do místních zastupitelstev, které se konaly v Ázerbájdžánu dne 23. prosince 2009, 
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a očekává příslušnou zprávu pozorovatelské delegace Kongresu místních a regionálních 
orgánů Rady Evropy; vyzývá orgány Gruzie k zajištění toho, aby místní volby, jež jsou 
plánovány na 30. květen 2010, proběhly v souladu s mezinárodními normami a aby bylo 
odpovídajících způsobem upraveno volební právo, a znovu opakuje, že zajištění přímé 
volby starostů má zásadní význam; potvrzuje stanovisko EU, že volby a referenda 
v odtržených oblastech jsou nezákonné; hájí politická práva vysídlených osob; 

18. považuje svobodu projevu za základní právo a zásadu a základní úlohu sdělovacích 
prostředků, je znepokojen omezováním svobody projevu a nedostatečnou pluralitou 
sdělovacích prostředků v zemích jižního Kavkazu a vyzývá příslušné orgány, aby obojí
zajistily; je znepokojen útoky na novináře v Arménii a zejména dosud trvajícím zadržením 
opozičního novináře Nikoly Pašiniana, a to navzdory kladně přijaté amnestii dne18. 
června 2009, během níž bylo propuštěno několik uvězněných opozičních aktivistů;  
vyjadřuje obavy nad zhoršením mediálního klimatu v Ázerbájdžánu a případy obtěžování 
a zastrašování profesionálů v této oblasti; vyjadřuje politování nad zadržením 
a odsouzením dvou mladých aktivistů a bloggerů - Emina Milliho a Adnana Hadžizadeho; 
žádá proto následně na odvolací řízení jejich propuštění, a sice v souladu s mezinárodními 
normami a dodržováním zásad spravedlivého procesu, jak stanovuje článek 6 Evropské 
úmluvy o lidských právech;

19. je přesvědčen, že svoboda shromažďování musí být zaručena, jelikož je nepostradatelná 
pro rozvoj životaschopné občanské společnosti; je znepokojen problémy, s kterými se 
přímo i nepřímo potýká občanská společnost při své organizaci, a pozastavuje se nad 
přijetím zákonů a postupů, jež by nepřímo mohly svobodu shromažďování omezovat, 
včetně obtěžování ze strany správy, jako např. zvýšené kontroly prováděné daňovými 
úřady v Arménii; je znepokojen nepřítomností seriózního vyšetřování událostí, jež 
následovaly po prezidentských volbách v únoru 2008, kdy bylo zabito 10 lidí, což vedlo 
k vyhlášení výjimečného stavu a omezení mnoha práv a svobod; vyzývá ázerbájdžánské 
orgány včetně místních úřadů, aby neomezujícím způsobem uplatňovaly právní předpisy 
týkající se svobody shromažďování, jejichž pozměněné znění vyhovuje většině 
mezinárodních norem; obává se, že v Gruzii by mohly změny právních předpisů 
upravujících shromažďování a manifestace provedené v roce 2009 omezit svobodu 
shromažďování a omezit možnost opozice být aktivní; klade důraz na význam úlohy 
občanské společnosti pro mírové procesy a usmíření v regionu;

20. vyzývá v země v tomto regionu, aby se aktivně účastnily práce smíšeného parlamentního 
shromáždění poslanců Evropského parlamentu a parlamentů sousedních států 
(EURONEST) a využívaly možností, jež jsou takto nabízeny, k multilaterální i bilaterální 
výměně názorů; v tomto ohledu konstatuje, že posílený dialog mezi poslanci zemí tohoto 
regionu je zásadní; 

Hospodářské otázky a sociální rozvoj

21. domnívá se, že rozšíření spolupráce na úrovni regionu i spolupráce s EU v rámci odvětví, 
jako je ekonomika, doprava, energetika a životní prostředí, je zásadní pro optimální vývoj 
uvedených odvětví a pro zajištění stability v regionu, avšak tato spolupráce by měla také 
zahrnovat budování lidského kapitálu v celé oblasti jakožto dlouhodobou investici; vítá 
skutečnost, že všechny tři země mají užitek ze systému všeobecných preferencí EU 
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a konstatuje, že všechny jsou způsobilé pro tento systém, pokud jde o udržitelný rozvoj 
a řádnou správu věcí veřejných; bere na vědomí, že regionální spolupráce v oblasti 
soudnictví a policie i zřízení integrované správy hranic jsou klíčové pro další podporu 
mobility v regionu i ve vztahu k EU;   

22. klade důraz na vytvoření příznivého podnikatelského prostředí a rozvoj soukromého 
sektoru; vyjadřuje Ázerbájdžánu uznání za značný hospodářský růst a reformní proces, 
které činí tamní ekonomiku přitažlivější pro zahraniční investory, a doufá, že Ázerbájdžán 
bude pokračovat a dokončí svá jednání o přístupu k WTO; vítá pokrok při uplatňování 
reforem tržní ekonomiky zaměřených na liberalizaci trhu v Arménii a Gruzii; nicméně 
konstatuje, že hospodářský vývoj v Arménii a Gruzii je ovlivňován všeobecnou 
hospodářskou krizí a vítá rozhodnutí z konce roku 2009 o poskytnutí makrofinanční 
pomoci těmto zemím; 

23. bere na vědomí strategickou geopolitickou polohu jižního Kavkazu a jeho vzrůstající 
význam jakožto koridoru v oblasti energetiky, dopravy a komunikačních systémů, jenž 
spojuje oblast Kaspického moře a Střední Asie s Evropou;

24. uznává význam této oblasti pro spolupráci s EU v oblasti energie a energetické 
bezpečnosti; bere na vědomí velkou hodnotu energetických zdrojů Ázerbájdžánu 
a důležitou úlohu, kterou hrají pro jeho hospodářský rozvoj; klade důraz na zajištění toho, 
aby zisky z využívání přírodních zdrojů byly rovnoměrně rozděleny a investovány do 
rozvoje země jako celku, což umožní předejít negativním důsledkům případného poklesu 
v produkci ropy; vítá záměr Ázerbájdžánu diverzifikovat svou ekonomiku; 

25. zdůrazňuje význam investic do obnovitelných zdrojů energie a zajištění toho, aby byly
řešeny environmentální otázky; vítá zřízení environmentálního střediska pro oblast 
Kavkazu; považuje za chvályhodný plán Ázerbájdžánu učinit z vývoje alternativních 
zdrojů energie vládní prioritu a sledování takových cílů podporuje; s radostí bere na 
vědomí rozhodnutí Arménie o vyřazení jaderné elektrárny Mezdamor z provozu, avšak 
lituje, že nová jaderná elektrárna bude vybudována ve stejné seismické oblasti; 

26. domnívá se, že podpora sociální soudržnosti a sociálního dialogu, investice do vzdělání, 
zdraví a budování lidského kapitálu a zajišťování vhodné životní úrovně jsou pro 
vytvoření životaschopných demokratických společností zásadní; bere s radostí na vědomí, 
že všechny tři země přijaly programy pro snížení chudoby, a podporuje jejich důsledné 
provádění;

Směřování ke strategii EU 

27. vítá východní partnerství a bere na vědomí příslušné iniciativy, jež byly zahájeny na 
uskutečněných setkáních; hodlá dále rozvíjet parlamentní rozměr tohoto partnerství;  

28. domnívá se, že akční plány evropské politiky sousedství a jejich provádění představují 
důležitý základ pro hodnocení dodržování závazků v souladu se zásadou podmíněnosti, 
pro hodnocení pokroku v oblasti bilaterálních vztahů s EU a pro zvažování rozšíření 
dohod s příslušnými zeměmi; je toho názoru, že Evropský parlament by měl být do tohoto 
procesu zapojen; bere na vědomí rozdílnost pokroku, jehož tyto tři země při provádění 
příslušných akčních plánů evropské politiky sousedství dosáhly; věří, že při vyjednávání 
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nových dohod o přidružení by měla být tato rozdílnost zohledněna, společně s rozdílnými 
cíli, avšak zároveň se domnívá, že vyjednávací postup by měl pokud možno postupovat 
u všech tří států stejným tempem, a sice s ohledem na regionální hledisko;   

29. připomíná, že všechny země jižního Kavkazu jsou také součástí iniciativy Černomořská 
synergie, jež by na základě posílení regionální spolupráce v jistých oblastech mohla 
přispět k vzájemné důvěře mezi partnery; 

Bezpečnostní otázky a mírové řešení konfliktů

30. věří, že poskytnutí podpory při postupném řešení konfliktů je zásadní a že EU má dobrou 
pozici pro podpoření budování důvěry, rekonstrukce a obnovy a že má možnost pomoci 
zapojit dotčené komunity; dále se domnívá, že je velmi důležité zachovat vysokou úroveň 
mezinárodní pozornosti vůči všem konfliktům v této oblasti a zajistit tak jejich rychlé 
vyřešení;

31. bere na vědomí současné zapojení EU při postupném řešení konfliktů v tomto regionu 
a věří, že na základě vstupu Lisabonské smlouvy v platnost může EU oprávněně hrát ještě 
významnější úlohu; vítá práci pozorovatelské mise EU v Gruzii a žádá, aby EU vyvinula 
větší úsilí s cílem přesvědčit Rusko a příslušné de facto orgány, aby přestaly bránit 
pozorovatelské misi EU ve stupu do Jižní Osetie a Abcházie; domnívá se, že EU má nyní 
příležitost sehrát důležitější úlohu při řešení konfliktu v Náhorním Karabachu, což by 
se mohlo podařit prostřednictvím účasti na jednáních na základě ustavení mandátu EU 
pro francouzského spolupředsedu Minské skupiny, díky připravenosti zahájit programy 
pomoci při obnově a na základě podpory projektů občanské společnosti, jejichž cílem
je podpořit usmíření a kontakty mezi jednotlivci v regionu;

32. vyzývá vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby 
bedlivě sledoval vývoj v této oblasti a aby se aktivně zapojil do postupů řešení konfliktu;
vyjadřuje uznání práci zvláštního zástupce pro jižní Kavkaz a doufá, že vysoký 
představitel zajistí v tomto ohledu návaznost a soudržnost; vybízí Radu, aby uvážila 
možnost využít nástrojů společné bezpečnostní a obranné politiky ke zvýšení své účasti 
při postupech budování míru a řízení konfliktů; 

33. vyzývá Komisi, aby poskytla podstatnou finanční a technickou podporu na opatření při 
budování důvěry a jejím upevňování mezi skupinami obyvatelstva a aby se zúčastnila 
obnovy a rekonstrukce v regionu, jako jsou projekty vytvářející příjmy a projekty socio-
ekonomické integrace vnitřně vysídlených osob a vracejících se uprchlíků, obnova bydlení 
a zaměření na dialog a jeho zprostředkování;
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Demokratizace, lidská práva a právní stát

34. podporuje financování EU na pomoc této oblasti s cílem podpořit výše uvedené zásady 
a postupy a je toho názoru, že tento typ pomoci EU by měl probíhat v rámci politické 
podmíněnosti, jako je reforma soudnictví a pokrok v demokratizačním procesu; varuje 
před zneužíváním konfliktů vládami s cílem odvrátit zájem mezinárodního společenství 
od domácí problematiky; 

35. vyzývá Komisi a Radu k zajištění toho, aby byly dodržovány závazky zahrnuté do balíčků 
politické podmíněnosti, jako je konkrétní závazek vlády Gruzie poskytnout nový impuls 
pro demokratické reformy v rámci pomoci EU po konfliktu, na čemž se dohodla Komise 
s Gruzií v lednu 2009, a dále, aby o učiněném pokroku byly Evropskému parlamentu 
pravidelně podávány zprávy;

36. vítá práci poradní skupiny EU na vysoké úrovni pro Arménii; věří, že v rámci východního 
partnerství a vyjednávání nových dohod o přidružení bude mít EU příležitost nabídnout 
technickou pomoc, a vyzývá Komisi, aby prověřila možnost nabídnout tuto pomoc 
Ázerbájdžánu a Gruzii;

37. uznává potenciální úlohu fóra občanské společnosti pro východní partnerství jakožto 
prostředí, které posílí rozvoj skutečně občanské společnosti a posílí její upevňování 
ve státech dané oblasti, vyzývá Komisi k zajištění toho, aby se fóru dostalo dostatečné 
finanční a technické podpory; upozorňuje na význam financování projektů občanské 
společnosti a úlohu, kterou v tomto regionu hrají delegace EU při výběru těchto projektů, 
a na důležitost, jež mohou tyto projekty vykázat při podpoře kontaktů na úrovni regionu; 

Hospodářská spolupráce a sociální rozvoj

38. připomíná, že energetická bezpečnost je společným problémem; naléhavě proto vyzývá 
EU, aby silněji podpořila energetické projekty v této oblasti, zintenzívnila svou spolupráci 
v oblasti energie a pracovala na dokončení plynovodu Nabucco; dále vyzývá Komisi 
k zajištění toho, aby projekty v oblasti energetiky na jižním Kavkazu posílily vztahy mezi 
uvedenými třemi zeměmi a nebyly důvodem vyloučení jistých komunit; znovu potvrzuje 
význam iniciativy z Baku a příslušných podpůrných programů - INOGATE a TRACECA;

39. domnívá se, že EU by měla i nadále podporovat hospodářský rozvoj, obchod a investice 
v regionu, a věří, že vyjednávání a uzavírání obsáhlých a komplexních dohod o volném 
obchodě hraje v tomto ohledu velmi důležitou roli; vyzývá Komisi, aby zvážila možné 
způsoby, jak pomoci zemím v regionu při jejich přípravě a umožnila jim vyjednávat 
a následně provádět a dodržovat závazky stanovené v budoucích možných dohodách 
o volném obchodě;

40. opakuje význam mezilidských kontaktů a programů mobility, zejména jsou-li zaměřeny 
na mládež; vyzývá Radu a Komisi, aby pokročily s cílem usnadnit vízový styk se všemi 
třemi zeměmi a vítá parafování dohod o usnadnění udělování víz a o zpětném přebírání 
osob s Gruzií; 

41. opakovaně potvrzuje nutnost, aby EU vyvinula strategii pro oblast jižního Kavkazu, 
a to vzhledem k významu, který tento region pro EU má, i k potenciální úloze, kterou 
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EU hraje při dalším posilování rozvoje regionu a při řešení tamních konfliktů; 

42. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie.


