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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přezkumu evropské politiky sousedství
(2011/2157(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na společná sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku o novém přístupu k sousedství, jež prochází změnami 
(KOM(2011)0303), ze dne 25. května 2011 a o partnerství pro demokracii a sdílenou 
prosperitu s jižním Středomořím ze dne 8. března 2011 (KOM(2011)0200),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2003 nazvané „Rozšířená Evropa –
sousedství: nový rámec pro vztahy s našimi východními a jižními sousedy“ 
(KOM(2003)0104), na sdělení ze dne 12. května 2004 o strategickém dokumentu 
k evropské politice sousedství (KOM(2004)0373), ze dne 4. prosince 2006 o posílení 
evropské politiky sousedství (KOM(2006)0726), ze dne 5. prosince 2007 o intenzivní 
evropské politice sousedství (KOM(2007(0774), ze dne 3. prosince 2008 o východním 
partnerství (KOM(2008)0823), ze dne 20. května 2008 o barcelonském procesu: Unii pro 
Středomoří (KOM(2008)0319) a ze dne 12. května 2010 o hodnocení evropské politiky 
sousedství (KOM(2010)0207),

– s ohledem na vývoj evropské politiky sousedství (EPS) od roku 2004, a zejména na 
zprávy Komise o pokroku při uskutečňování této politiky, 

– s ohledem na akční plány přijaté společně s Egyptem, Izraelem, Jordánskem, Libanonem, 
Marokem, palestinskou samosprávou a Tuniskem a Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií 
a Moldavskem a na program přidružení přijatý s Ukrajinou, 

– s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci týkající se evropské politiky 
sousedství ze dne 26. července 2010 a ze dne 20. června 2011,

– s ohledem na závěry ze zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Východního partnerství 
ze dne 13. prosince 2010,

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

– s ohledem na barcelonské prohlášení, jímž se zřizuje evropsko-středomořské partnerství 
a které bylo přijato na evropsko-středomořské konferenci ministrů zahraničních věcí, jež 
se konala ve dnech 27. a 28. listopadu 1995,

– s ohledem na schválení Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří na zasedání 
Evropské rady v Bruselu dne 13. a 14. března 2008,

– s ohledem na vrcholnou schůzku Paříž pro Středomoří, která se konala v Paříži dne 
13. července 2008,

– s ohledem na závěry zasedání Rady přidružení mezi EU a Marokem ze dne 13. října 2008, 
které Maroku udělily rozšířený status, 
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– s ohledem na závěry zasedání Rady přidružení mezi EU a Jordánskem ze dne 26. října 
2010, které Jordánsku udělily rozšířený status,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 
2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství 
(ENPI)1,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 13/2010 nazvanou „Byl nový 
evropský nástroj sousedství a partnerství na jižním Kavkaze (v Arménii, Ázerbájdžánu 
a Gruzii) úspěšně zahájen a přináší výsledky?“,

– s ohledem na svá usnesení o přezkumu evropské politiky sousedství – východním rozměru 
a o přezkumu evropské politiky sousedství – jižním rozměru (B7-0198/2011 a B7-
0199/2011) ze dne 7. dubna 2011, 

– s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 19. ledna 2006 o evropské politice 
sousedství2, ze dne 15. listopadu 2007 o posílení evropské politiky sousedství3, ze dne 
6. července 2006 o evropském nástroji sousedství a partnerství4, ze dne 5. června 2008 
o výroční zprávě Rady pro Evropský parlament o hlavních hlediscích a strategických 
rozhodnutích společné zahraniční a bezpečnostní politiky5, ze dne 19. února 2009 o revizi 
evropského nástroje sousedství a partnerství6, ze dne 19. února 2009 o barcelonském 
procesu: Unii pro Středomoří7, ze dne 17. ledna 2008 o novém přístupu v oblasti 
regionální politiky k Černému moři8, ze dne 20. ledna 2011 o strategii EU pro oblast 
Černého moře9, ze dne 20. května 2010 o Unii pro Středomoří10, ze dne 20. května 2010 o 
potřebě vypracovat strategii EU pro oblast jižního Kavkazu11, ze dne 9. září 2010 o stavu 
Jordánu a zejména oblasti jeho dolního toku12, ze dne 3. února 2011 o situaci v Tunisku13, 
ze dne 17. února 2011 o situaci v Egyptě14, ze dne 10. března 2011 o zemích jižního 
sousedství a především Libyi, včetně humanitárních aspektů15 a ze dne 7. července 2011 
o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní 
Africe,

– s ohledem na doporučení výborů Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří přijatá 
na sedmém plenárním zasedání v Římě ve dnech 3. a 4. března 2011,

                                               
1 Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1.
2 Úř. věst. C 287 E, 19.1.2006, s. 312.
3 Úř. věst. C 282 E, 6.11.2008, s. 443.
4 Úř. věst. C 303 E, 13.12.2006, s. 760.
5 Úř. věst. C 285 E, 26.11.2009, s. 11.
6 Úř. věst. C 76 E, 25.3.2010, s. 83.
7 Úř. věst. C 76 E, 25.3.2010, s. 76.
8 Úř. věst. C 41 E, 19.2.2009, s. 64.
9 Přijaté texty, P7_TA(2011)0025.
10 Přijaté texty, P7_TA(2010)0192.
11 Přijaté texty, P7_TA(2010)0193.
12 Přijaté texty, P7_TA(2010)0314.
13 Přijaté texty, P7_TA(2011)0038.
14 Přijaté texty, P7_TA(2011)0064.
15 Přijaté texty, P7_TA(2011)0095.
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– s ohledem na bod 41 usnesení o posílení evropské politiky sousedství ze dne 15. listopadu 
2007, který vyzývá k ustavení parlamentního shromáždění sousedství EU–Východ 
(EURONEST),

– s ohledem na články 8 a 21 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že dodržování a podpora demokracie a lidských práv – zejména práv 
žen –, spravedlnost a právní stát, základní svobody – včetně svobody slova, svědomí, 
náboženského vyznání, sdružování a sdělovacích prostředků –, posilování bezpečnosti, 
demokratická stabilita, prosperita, spravedlivé rozdělení příjmů, bohatství a šancí ve 
společnosti, boj proti korupci a podpora řádné správy věcí veřejných jsou základními 
principy a cíli Evropské unie, které musí představovat společné hodnoty, jež jsou klíčové 
pro přezkum evropské politiky sousedství,

B. vzhledem k tomu, že je v nejlepším zájmu EU, aby byla hospodářsky ambiciózní a aby se 
z politického hlediska zaměřovala na podporu přechodů k demokracii, 

C. vzhledem k tomu, že posílené vztahy vyžadují jasný a prokázaný závazek ohledně 
reformy s cílem dosáhnout hmatatelného pokroku v plnění předem stanovených ukazatelů,

D. vzhledem k tomu, že EU by si měla vytvořit pružné a řádně financované nástroje, aby 
dostála svým ambicím,

1. vřele vítá společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku o novém přístupu k sousedství, jež prochází změnami, a v něm 
představený postoj, zejména pokud jde o zásady vzájemné odpovědnosti a společného 
závazku ctít univerzální hodnoty lidských práv, demokracie a právního státu, jakož 
i podmíněnost a individuální přístup k partnerským zemím; 

2. trvá na tom, že diferenciace na základě výkonu a výsledků by měla být postavena na jasně 
stanovených kritériích a posouditelných měřítcích;

Pevná demokracie a společenské partnerství

3. zdůrazňuje, že ačkoli se EU nesnaží zavést jeden všeobecně platný model či návod, jak 
provádět politickou reformu, evropská politika sousedství je založena na sdílených 
hodnotách a závazku vůči demokracii, lidským právům, právnímu státu a řádné správě 
věcí veřejných;

4. vítá návrh na vytvoření evropské nadace pro demokracii jakožto včasné odpovědi na 
volání po demokracii ze strany obyvatel našich sousedních zemí; zdůrazňuje, že nadace by 
měla být založena na zásadách transparentnosti a pružnosti a měla by doplňovat již 
existující nástroje EU a příkladnou práci zavedených evropských politických či 
nepolitických nadací; zdůrazňuje, že její působnost a uspořádání by měly být jasně 
vymezeny a že její struktury a postupy by měly být jednoduché a přímočaré; žádá 
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vytvoření čistě politického řídícího výboru s účastí Evropského parlamentu, který by se 
měl rovněž podílet na kontrolních mechanismech ex post; 

5. vyzdvihuje důležitost vytvoření společenského partnerství a v této souvislosti bere na 
vědomí návrh nástroje na podporu občanské společnosti jako způsobu, jak účelněji 
a účinněji směřovat zdroje směrem k občanské společnosti;

6. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby stanovily jasnou metodiku 
a podrobná měřítka za účelem vyhodnocení úspěchů při demokratizaci v těchto zemích 
a podávání pravidelných a dostatečně podrobných zpráv, které by měly být základem pro 
přidělení finančních prostředků v rámci nového přístupu ve smyslu „víc za víc“ 
založeného na výsledcích; žádá, aby tyto zprávy byly předkládány Výboru pro zahraniční 
věci každý rok; trvá na tom, že je potřebné soustavně zapojovat organizace občanské 
společnosti ve všech fází přezkumu; 

7. vybízí Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby poskytly více informací 
o způsobu, jakým bude prováděna zásada vzájemné odpovědnosti;

8. je toho názoru, že situace v oblasti lidských práv by měla být nepřetržitě sledována a že 
každoroční posouzení této situace by mohlo být zařazeno do přílohy výroční zprávy 
o pokroku dosaženém v jednotlivých partnerských zemích, společně s jasným 
mechanismem, který umožní přehodnotit a postupně omezit dvoustrannou spolupráci 
v případě, že bude potvrzeno porušování lidských práv;

Udržitelný hospodářský a sociální rozvoj

9. zdůrazňuje, že udržitelná demokracie, fungující instituce oproštěné od byrokracie a právní 
stát podporují nejen politickou stabilitu a sociální blahobyt, ale také hospodářský růst tím, 
že zlepšují podnikatelské prostředí a přitahují investice, a tím umožňují zakládání nových 
malých a středních podniků a pomáhají rozvoji obchodu a cestovního ruchu, přičemž díky 
tomu všemu jsou vytvářena nová pracovní místa a nové příležitosti ve společnosti; 

10. zdůrazňuje, že by měla být urychleně přijata okamžitá opatření s nezpochybnitelnými 
hmatatelnými výsledky, jako například spolufinancování již určených stěžejních nebo 
pilotních projektů nebo jiných konkrétních strategických hospodářských projektů, které by 
mohly být rychle provedeny v praxi, s cílem ulehčit situaci zemím, které v současnosti 
čelí významným socioekonomickým krizím;

11. rozhodně podporuje posilování spolupráce na nižší než regionální úrovni a vyzdvihuje 
důležitost rozvíjení dvoustranné a mnohostranné hospodářské spolupráce mezi partnery, 
která by občanům přinesla konkrétní výhody a zlepšila politické klima v regionu;

Dohody o přidružení

12. zdůrazňuje příležitost, jakou příležitost pro podporu reformy představují jednání 
o dohodách o přidružení; zdůrazňuje, že všechny složky by měly být propojené, aby EU 
mohla prohloubit své vztahy celostním a jednotným způsobem; je toho názoru, že by 
složky tudíž měly obsahovat konkrétní podmínky, časové harmonogramy a výkonnostní 
kritéria, které by měly být pravidelně monitorovány;
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13. uvádí, že v obchodě by se měla uplatňovat diferenciace; vybízí partnerské země, na něž se 
vztahuje evropská politika sousedství, aby učinily pokrok ve vytváření podmínek, které 
umožní vytvoření prohloubených a komplexních zón volného obchodu, a vyzývá EU, aby 
je podpořila v jejich úsilí o provedení reforem a odpovídajícím způsobem otevřela svůj 
vnitřní trh; zdůrazňuje, že EU by měla rovněž vyhodnotit politickou, sociální 
a environmentální situaci každé země s ohledem na jejich účast v budoucí prohloubené 
a komplexní zóně volného obchodu; 

14. vítá odkaz na článek 49 SEU a je přesvědčen, že všechny partnerské země Východního 
partnerství mají legitimní nárok usilovat o členství v EU; je přesvědčen, že uzavření 
dohod o přidružení tuto možnost nevylučuje, ale že se naopak může stát důležitým 
krokem směrem k další evropské integraci;

15. znovu potvrzuje, že cílem jižního partnerství by měly být ambiciózní obchodní dohody 
výhodné pro obě strany, které by mohly vést k prohloubeným a komplexním zónám 
volného obchodu, jež by zajisté představovaly první krok směrem k velkému evropsko-
středomořskému hospodářskému prostoru, který by rovněž pomohl vyřešit hospodářské 
problémy našich sousedních partnerů na jihu;

Odvětvová spolupráce

16. zdůrazňuje, že EU by měla podporovat součinnost mezi evropskými vnějšími a vnitřními 
politikami, zejména prostřednictvím sbližování právních předpisů zaměřených na 
vytváření pracovních míst, snižování chudoby, energetickou bezpečnost a bezpečnost 
v oblasti životního prostředí a zlepšení sociální ochrany;

17. poznamenává, že by měly být posíleny regionální a přeshraniční rozměry odvětvové 
spolupráce;

18. vyzdvihuje důležitou úlohu, kterou hrají místní orgány v rozvoji demokracie v našich 
partnerských zemích; vyzývá tedy Komisi, aby posílila a zdokonalila nástroj TAIEX1

a programy partnerství s místními orgány v EU a partnerských zemích;

Mobilita

19. připomíná, že EU by měla zlepšit řízení migrace a poskytnout lepší podmínky pro legální 
přistěhovalce v EU; soudí, že EU musí podporovat legální pracovní migraci 
prostřednictvím uzavírání partnerství v oblasti mobility; 

20. zdůrazňuje, jak je důležité věnovat zvláštní pozornost mladší generaci; zdůrazňuje, že by 
EU měla posílit spolupráci v oblasti vzdělávání, okamžitě rozšířit a posílit stipendijní 
programy a mobilitu studentů tím, že podpoří univerzitní a středoškolské výměny 
a partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu; podtrhuje, že je 
nezbytně nutné mít strukturovanou informační politiku vůči občanům partnerských zemí, 
na něž se vztahuje evropská politika sousedství, týkající se možnosti účastnit se programů 
EU;

                                               
1 Nástroj pro technickou pomoc a výměnu informací.
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21. je přesvědčen, že EU by měla pokročit ve své práci na dohodách o usnadnění udělování 
víz a o zpětném přebírání osob s cílem přeměnit je v bezvízový styk, až dojde ke splnění 
podmínek; zdůrazňuje, že ustanovení o azylu musí být plně v souladu s mezinárodními 
povinnostmi a závazky a standardy EU, zejména v oblasti lidských práv;

Regionální rozměr

22. je přesvědčen, že je třeba dále posilovat a rozvíjet mnohostranný rozměr Východního 
partnerství, včetně fóra občanské společnosti; vítá návrh strategičtěji využít mnohostranný 
rámec za účelem posílení dvoustranných vztahů mezi našimi partnery a očekává konkrétní 
opatření zaměřená na uvedení tohoto návrhu do praxe;

23. připomíná důležitost spolufinancování konkrétních regionálních projektů s cílem přispět 
ke sdílenému procesu rozvoje a integrace; vítá v tomto ohledu příležitost, kterou nabízí 
zřízení Unie pro Středomoří v oblasti posílení doplňkovosti mezi dvoustrannými 
politikami a regionálními politikami s cílem efektivněji dosáhnout cílů evropsko-
středomořské spolupráce založené na vzájemném uznávání společných hodnot;

EU a řešení konfliktů

24. připomíná, že EU by se měla více zapojit a hrát aktivnější a konstruktivnější úlohu při 
řešení regionálních konfliktů tím, že vyvine větší počet opatření zaměřených na budování 
důvěry, zváží nové pragmatické a inovativní přístupy, zahájí strategie pro komunikaci s 
veřejností, podpoří občanskou kulturu a dialog mezi společenstvími a posílí dobré 
sousedské vztahy; 

25. trvá na potřebě zachovat regionální přístup a vítá rozhodnutí jmenovat zvláštního zástupce 
pro jižní Kavkaz i pro oblast jižního Středomoří a také pracovní skupinu pro jižní 
Středomoří;

26. vítá práci, kterou odvádějí mezinárodní organizace, zvláště agentury OSN, v terénu během 
konfliktů i po jejich ukončení a při podpoře udržitelného rozvoje v celé oblasti sousedství, 
zejména dlouhotrvající závazek agentury UNRWA vůči palestinským uprchlíkům;

Parlamentní rozměr

27. zdůrazňuje, že Evropský parlament má prostřednictvím svých parlamentních delegací 
a delegací v parlamentních shromážděních důležitou úlohu při posilování politického 
dialogu a podpoře plnohodnotných svobod, demokratických reforem a právního státu 
v sousedních partnerských zemích a zdůrazňuje, že toto spojení by také mohlo být 
prostředkem, jak zhodnotit splnění nadcházejících kritérií;

28. zdůrazňuje, že mnohostranná parlamentní shromáždění, jako například parlamentní 
shromáždění EURONEST a Parlamentní shromáždění Unie pro Středomoří, jsou 
zásadními nositeli důvěry a vytváření soudržnosti mezi EU a partnerskými zeměmi a mezi 
samotnými partnerskými zeměmi, a tedy významnou měrou přispívají k dosažení cílů 
Východního partnerství a Unie pro Středomoří; vyzývá Evropskou službu pro vnější 
činnost a Komisi, aby v nejvyšší možné míře zapojily členy shromáždění EURONEST do 
mnohostranných struktur a platforem Východního partnerství; trvá na potřebě uznat 
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Parlamentní shromáždění Unie pro Středomoří jako legitimní parlamentní orgán Unie pro 
Středomoří; zdůrazňuje, že řádný sekretariát zvýší soudržnost práce Parlamentního 
shromáždění Unie pro Středomoří a soulad s programy evropské politiky sousedství, které 
jsou zamýšlené pro jižní regionální rozměr;

Financování

29. vítá návrh nového evropského nástroje sousedství a zvýšení pro něj určeného financování 
tak, jak bylo požadováno v předchozích usneseních; soudí, že finanční prostředky pro oba 
regiony by měly být rozděleny pružně a v dostatečném objemu a za pomoci přístupu 
zaměřeného na výkonnost, nikoli zeměpisnou polohu; poznamenává, že větší pružnost 
a zjednodušení by měly být v souladu s právem na demokratickou kontrolu a doplněny 
zvýšeným dohledem nad výdaji;

30. zdůrazňuje, že financování evropské politiky sousedství by nemělo být dotčeno současnou 
krizí státních dluhopisů;

31. domnívá se, že společný strategický referenční rámec by mohl být zamýšlen jako nedílná 
součást evropského nástroje sousedství; navrhuje, aby se uvážilo převedení správy fondů 
evropského nástroje sousedství na společný strategický referenční rámec, nesplní-li státy 
podmínky pro financování kvůli neuspokojivé výkonnosti; 

32. zdůrazňuje, že přidělení zdrojů by mělo být založeno na omezeném množství jasně 
stanovených priorit, které by braly v potaz potřeby partnerských zemí a které by byly 
založené na jasných podmínkách; poukazuje na to, že rozpočtová podpora by se měla 
využívat pouze tehdy, existují-li záruky řádného hospodaření s rozpočtovými prostředky, 
a že pro lepší zohlednění priorit by se měly využívat všechny dostupné nástroje; 

33. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby každý členský stát EU a EU v rámci evropské politiky
sousedství přistupovaly k pomoci sousedním zemím důsledně; podporuje každý 
mechanismus, který by pomohl koordinovat zefektivnit opatření různých dárců z EU 
v zemích, na něž se vztahuje evropská politika sousedství, aniž by došlo ke vzniku 
zbytečné byrokracie;

34. trvá na tom, že by Rada měla přijmout legislativní návrh na změnu článku 23 nařízení 
o evropském nástroji sousedství a partnerství, který předložila Komise v květnu 2008 
a který přijal Parlament dne 8. července 2008, což by umožnilo opětovné investování 
prostředků získaných zpět z minulých operací; připomíná, že tento krok je již považován 
za samozřejmost a odráží se v návrhu na financování přezkumu evropské politiky 
sousedství v rozpočtu na období 2011–2013; 

35. vítá práci, kterou odvedly Evropská investiční banka a Evropská banka pro obnovu 
a rozvoj (EBRD), a vyzdvihuje důležitost a potřebu větší součinnosti s ostatními 
mezinárodními finančními institucemi, které jsou také činné v těchto zemích; podporuje 
změnu stanov EBRD, aby byly způsobilé pro obdržení pomoci z této instituce taktéž 
partnerské země jižního sousedství;

*
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36. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise/vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské 
službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a zemím, na něž se 
vztahuje evropská politika sousedství, a generálnímu tajemníkovi Unie pro Středomoří.


