
RE\840976CS.doc PE454.421v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Dokument ze zasedání

20. 1. 2011 B7-0000/2011

NÁVRH USNESENÍ
předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

o přezkumu evropské politiky sousedství – východním rozměru

Marek Siwiec
za Výbor pro zahraniční věci



PE454.421v01-00 2/7 RE\840976CS.doc

CS

B7-0000/2011

Usnesení Evropského parlamentu o přezkumu evropské politiky sousedství – východním 
rozměru

Evropský parlament,

– s ohledem na závěry ze zasedání ministrů zahraničí zemí východního partnerství ze dne 
13. prosince 2010,

– s ohledem na předchozí usnesení ze dne 19. ledna 2006 o Evropské politice sousedství, ze 
dne 15. listopadu 2007 o posílení evropské politiky sousedství, ze dne 6. července 2006
o evropském nástroji sousedství a partnerství a ze dne 19. února 2009 o revizi evropského 
nástroje sousedství a partnerství, 

– 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 Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií
a Moldavskem a na program přidružení přijatý s Ukrajinou, 

– s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci k evropské politice sousedství ze dne 
26. července 2010,

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

– s ohledem na sdělení Komise o hodnocení evropské politiky sousedství ze dne 12. května 
20101, 

– s ohledem na sdělení Komise o Východním partnerství ze dne 3. prosince 20082, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. prosince 2007 o intenzivní evropské politice 
sousedství3, ze dne 4. prosince 2006 o posílení evropské politiky sousedství4, ze dne 
12. května 2004 o strategickém dokumentu o evropské politice sousedství5,a ze dne 
11. března 2003 o rozšířené Evropě − sousedství: novém rámci vztahů s východními
a jižními sousedy6, 

– 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 

                                               
1 KOM(2010)0207.
2 KOM(2008) 0823.
3 KOM(2007) 0774 v konečném znění.
4 KOM(2006)0726 v konečném znění.
5 KOM(2004)0373 v konečném znění.
6 KOM(2003) 0104 v konečném znění.
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(ENPI) 1,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva vytvořila podmínky pro zlepšení efektivity
a provázanosti vztahů EU s příslušnými zúčastněnými stranami a partnery, zejména pak
s jejími sousedy,

B. vzhledem k tomu, že podle článku 8 Smlouvy o Evropské unii Unie rozvíjí se zeměmi ve 
svém sousedství výsadní vztahy s cílem vytvořit prostor prosperity a dobrých 
sousedských vztahů, založený na hodnotách Unie a vyznačující se úzkými a mírovými 
vztahy vycházejícími ze spolupráce,

C. vzhledem k tomu, že od svého zahájení vedla evropská politika sousedství k prohloubení 
vztahů s partnerskými zeměmi a k dosažení některých hmatatelných přínosů; vzhledem
k tomu, že problémy přetrvávají, měla by se nyní pozornost soustředit na provádění, 
přičemž by měly být jasně stanoveny priority činnosti, jednoznačná kritéria a diferenciace 
na základě výkonu,

D. vzhledem k tomu, že východní partnerství představuje smysluplný politický rámec pro 
prohlubování vztahů s partnerskými zeměmi a mezi nimi, přičemž se vychází ze zásad 
společného závazku a sdílené odpovědnosti; vzhledem k tomu, že posílené vztahy 
vyžadují posílení společného závazku a hmatatelný pokrok, pokud jde o řádnou správu;

E. vzhledem k tomu, že EU by měla podporovat přístup vycházející zdola tím, že zvýší 
podporu, kterou poskytuje občanským společnostem a sdělovacím prostředkům a posílit 
tak procesy demokratizace, které jsou nezbytným předpokladem pro dlouhodobou 
stabilizaci,

F. vzhledem k tomu, že nevyřešené konflikty jsou překážkou hospodářského, sociálního
a politického rozvoje dotčených zemích a rovněž regionální spolupráce, stability
a bezpečnosti, 

G. vzhledem k tomu, že evropský nástroj sousedství a partnerství přispěl ke zjednodušení 
financování evropské politiky sousedství; vzhledem k tomu, že vývoj nástroje, který 
stávající nástroj nahradí, by měl odrážet závěry strategického přezkumu evropské politiky 
sousedství a v jeho rámci by měly probíhat rozsáhlé konzultace, 

Přezkum evropské politiky sousedství – obecné poznámky

1. znovu potvrzuje své hodnoty, zásady a závazky, na kterých vznikla evropská politika 
sousedství, mezi něž patří demokracie, právní stát, dodržování lidských práv a základních 
svobod, tržní hospodářství, udržitelný rozvoj a řádná správa; domnívá se, že evropská 
politika sousedství představuje i nadále platný rámec pro prohlubování a posilování 
vztahů s našimi nejbližšími partnery, pokud jde o podporu jejich politických, sociálních
a hospodářských reforem, a zdůrazňuje význam zachování zásady společného závazku při 
navrhování a provádění programů a opatření;

                                               
1 Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1.
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2. zdůrazňuje, že strategický přezkum evropské politiky sousedství by měl odrážet rostoucí 
politické odhodlání všech partnerů a posílit diferenciaci založenou na výkonu a na jasně 
stanovených kritériích;

3. zdůrazňuje, že je nutné ocenit změny, jež přinesla Lisabonská smlouva, zejména silnější 
úlohu vysokého představitele / místopředsedy Komise, vytvoření Evropské služby pro 
vnější činnost (ESVČ) a nové pravomoci Evropského parlamentu, jejichž smyslem je to, 
aby zahraniční politika EU byla jednotnější a aby se zvýšila efektivnost a legitimita jejího 
vnějšího dosahu a aktivit;

Evropská politika sousedství − východ

4. vítá zavedení východního partnerství jako politického nástroje pro prosazování východní 
dimenze evropské politiky sousedství, jehož cílem je prohloubení a posílení vztahů mezi 
EU a jejími východními sousedy, rozšíření politických svazků, hospodářská integrace
a sbližování právních předpisů a zároveň podpora politických a sociálních
a ekonomických reforem v partnerských zemích; vyzývá Radu, Komisi a ESVČ, aby 
vypracovaly jednoznačná kritéria pro sledování takovýchto reforem, přičemž 
poznamenává, že tato kritéria by měla zohledňovat specifika jednotlivých partnerů, 
včetně jejich rozdílných cílů a možností; 

5. zdůrazňuje, že možnost přistoupení, jak o ní hovoří článek 49 Smlouvy o Evropské unii, 
představuje dlouhodobou vyhlídku našich partnerských zemí, a zdůrazňuje, že je důležité 
tuto vyhlídku zachovat, neboť funguje jako hnací motor reforem v těchto zemích;

6. připomíná, že sdílené základní hodnoty, včetně demokracie, právního státu a dodržování 
lidských práv a základních svobod, nezávislosti soudní moci a boje proti korupci, na 
nichž byla vybudována evropská politika sousedství a východní partnerství, by měly
i nadále sloužit jako hlavní měřítko pro hodnocení výsledků našich partnerských zemí;
povzbuzuje proto Komisi a ESVČ k tomu, aby zvýšily své ambice, pokud jde o provádění 
ročních akčních programů v této oblasti;

7. konstatuje, že od zahájení evropské politiky sousedství v roce 2004 byly zaznamenány 
smíšené výsledky, přičemž k pozitivnímu vývoji došlo v oblasti lidských práv
a demokratizace v některých partnerských státech a negativní vývoj byl pak zaznamenán
u jiných, zejména v Bělorusku; 

8. zdůrazňuje, že boj proti korupci, zejména korupci soudů a policie, by měl i nadále 
představovat jednu z hlavních priorit EU v rámci rozvoje jejích vztahů s východními 
partnery a že tato skutečnost by měla být patřičně zohledněna v rámci komplexního 
budování institucí;

9. zdůrazňuje význam, který má doplnění dvoustranných vztahů EU se  zeměmi východního 
partnerství o mnohostrannou úroveň, a to sice navýšením počtu činností a iniciativ 
zahrnutých do tematických platforem, přičemž by se pozornost zaměřila zejména na 
posílení aktivního dialogu s občanskou společností; konstatuje nicméně, že dvoustranná 
dimenze je i nadále hlavní a vyzývá k jednoznačnější a přísnější diferenciaci, v rámci níž 
na ambice a závazky navazuje provádění a je oceňován skutečný pokrok; je pevně 
přesvědčen o tom, že posílení vazeb s partnery, kteří dosahují nejlepších výsledků, bude 
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mít pozitivní dopad na ostatní a mohlo by vést k posílení mnohostranné spolupráce;

10. zdůrazňuje, že organizace občanské společnosti mají zásadní úlohu při prosazování 
hodnot, na nichž byla vybudována evropská politika sousedství, zejména pak lidských 
práv a demokratizace, a že tuto úlohu a rovněž zapojení do provádění projektů v rámci 
evropského nástroje sousedství a partnerství a do sledování provádění akčních plánů 
evropské politiky sousedství je třeba dále podporovat prostřednictvím finanční
a administrativní podpory, která na ně bude zaměřena; vítá aktivní zapojení organizací 
občanské společnosti, zejména pak organizací z partnerských zemí, do fóra občanské 
společnosti; 

11. zdůrazňuje význam, který mají místní orgány při demokratickém rozvoji našich 
partnerských zemí, a podporuje rozvoj programů partnerství mezi místními orgány EU
a partnerských zemích a zřízení místních shromáždění zemí východní Evropy a jižního 
Kavkazu;

12. zdůrazňuje význam svobody tisku a nezávislosti sdělovacích prostředků pro rozvoj 
demokratických režimů a pro podporu výměn a komunikace mezi společnostmi v tomto 
regionu a mezi nimi a EU; povzbuzuje EU k tomu, aby podporovala vytvoření
a konsolidaci sdělovacích prostředků, a to také prostřednictvím finančních příspěvků, což 
je také způsob podpory přímých komunikačních kanálů mezi společnostmi; 

13. připomíná v tomto ohledu, že dohody o přidružení jsou významným nástrojem pro 
podnícení reforem a měly by zahrnovat konkrétní podmínky, harmonogramy
a výkonnostní kritéria a měl by je doprovázet pravidelný proces monitorování, aby se 
účinným a komplexním způsobem prohloubily dvoustranné vztahy s EU a posílila se tak 
soudržnost veškerých složek těchto dohod, tzn. politických, hospodářských, sociálních
a kulturních složek a dodržování lidských práv; vítá zahájení přípravných prací v rámci 
programů komplexního budování institucí v roce 2011;  zdůrazňuje, že při vědomí 
ambiciózního charakteru dohod o přidružení a jejich zásadního významu pro budoucnost 
východního partnerství, by EU měla tyto země podporovat formou technické a finanční 
pomoci, aby jim umožnila plnit závazky v oblasti provádění;

14. vítá práci poradní skupiny EU na vysoké úrovni v Arménii a zahájení její činnosti
v Moldavsku; vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise a Komisi, aby 
jednaly o možnosti nabídnout takovouto pomoc i dalším východním partnerům;

15. domnívá se, že intenzivnější ekonomická integrace je nástrojem reforem a hnací silou 
změn; je přesvědčen o tom, že možnost vytvoření rozvinutých a rozsáhlých zón volného 
obchodu s EU, jakmile budou splněný nezbytné podmínky, je jedním z hlavních 
motivačních prvků východního partnerství pro partnerské země a silným podnětem pro 
provádění reforem; 

16. zdůrazňuje, že je důležité podporovat mobilitu občanů a řízení migračních toků, zejména 
pak prostřednictvím dohod usnadňujících udělování víz a dohod o zpětném přebírání 
osob vzhledem k postupnému směřování k úplnému vízovému uvolnění jako 
dlouhodobému cíli, jakmile budou splněny příslušné podmínky; podporuje dvoustranné 
dohody, které zahrnují aktualizaci vnitrostátních právních předpisů v oblasti migrace
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v zemích evropské politiky sousedství; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby provádění 
takovýchto dohod a politik, zejména s ohledem na poskytování azylu, bylo zcela
v souladu s mezinárodními povinnostmi a závazky a se standardy EU, zejména v oblasti 
lidských práv; 

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost mobilitě studentů, 
akademických pracovníků, výzkumníků a podnikatelů tím, že zajistí dostatečné zdroje
a posílí a rozšíří stávající programy stipendií; vítá vytvoření partnerství mobility
s Moldavskem a Gruzií a vyzývá k uzavření takovýchto partnerství s ostatními 
východními partnery jako součást globálního přístupu EU k migraci; 

18. zdůrazňuje význam, který má spolupráce mezi odvětvími, a to s ohledem na rostoucí 
vzájemnou závislost, zejména v oblastech jako je energetická bezpečnost, životní 
prostředí a změna klimatu, vzdělávání, informační technologie, výzkum, doprava, 
sociální rozvoj a začleňování, zaměstnanost a politiky v oblasti tvorby pracovních míst, 
spolupráce v oblasti zdravotnictví; zdůrazňuje, že užší spolupráce mezi odvětvími by 
mohl přinést součinnost interních politik EU a evropské politiky sousedství; v této 
souvislosti se domnívá, že je třeba povzbuzovat další partnerské země k tomu, aby s EU 
uzavřely protokoly týkají se zapojení do programů a agentur Společenství; 

19. znovu připomíná hodnotu evropského nástroje sousedství a partnerství jako finančního 
nástroje evropské politiky sousedství, nicméně zdůrazňuje, že je třeba zajistit větší 
flexibilitu a schopnost reagovat na krize a lepší cílenou pomoc, zaměřenou především na 
občanskou společnost a subjekty na místní úrovni, při současném zajištění přístupu 
vycházejícího zdola; zdůrazňuje hodnotu procesů sledování, řízení a provádění různých 
programů v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství; vyzývá Komisi a ESVČ, 
aby při nadcházející přípravě nového nástroje vedly včasné konzultace s Parlamentem
a zúčastněnými stranami občanské společnosti;

20. zdůrazňuje význam toho, aby byly zachovány příslušné hladiny financování a vnímá jako 
povzbudivý signál skutečnost, že se zlepšila koordinace činnosti mezinárodních 
finančních institucí a další dárců za účelem zlepšení účinnosti a dosažení součinnosti; 
zdůrazňuje, že EU by měla rovněž přispět k lepšímu využívání stávajících zdrojů 
partnerskými zeměmi, a to tím, že bude věnovat zvýšenou pozornost praktické 
spolupráci, aby tak ve větší míře umožnila jejich institucím provádět reformy a plnit 
závazky vyplývající z různých dohod uzavřených s EU;

21. považuje rozpočtovou podporu za užitečný nástroj, který by mohl nabídnout skutečné 
pobídky, je však přesvědčen, že by měla podléhat podmínkám, včetně účinného řízení 
rozpočtu a kontrolních postupů v zemích příjemců, nízká míra korupce a schopnost 
využít takovouto pomoc transparentním, účinným a odpovědným způsobem;

22. všímá si zvýšeného zapojení EU do bezpečnostních otázek ve východních zemích 
politiky sousedství, kdy došlo k vytvoření mise EUBAM v Moldavsku a pozorovatelské 
mise v Gruzii; vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise a ESVČ, aby 
posílily své zapojení do řešení dlouhotrvajících konfliktů prostřednictvím aktivní účasti 
ve stálých a ad hoc strukturách pro řešení konfliktů, zejména v rámci OBSE,
a prostřednictvím opatření a programů zaměřených na budování důvěry, včetně zřizování 
nových misí a posouzení pragmatických iniciativ, jako jsou neformální kontakty 
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se společnostmi a s vedoucími představiteli odtržených oblastí; zdůrazňuje význam 
posilování zásady dobrých sousedských vztahů prostřednictvím evropské politiky 
sousedství, východního partnerství a jednání o dohodách o přidružení; domnívá se, že 
zvláštní zástupci EU plní i nadále významnou úlohu, zejména v případech, kdy má jejich 
mandát regionální rozměr;

Úloha Evropského parlamentu

23. zdůrazňuje zásadní význam Evropského parlamentu při podpoře politické debaty a jeho 
úlohu při posilování svobody a demokracie mezi sousedními partnery; zdůrazňuje svůj 
závazek k posílení soudržnosti své činnosti prostřednictvím různých parlamentních 
orgánů, posílení svých vztahů s občanskou společností a efektivity činností svých orgánů, 
včetně lepšího využití svých delegací vysílaných do meziparlamentních orgánů;

24. naléhavě vyzývá k okamžitému vytvoření parlamentního shromáždění pro vztahy
s východními sousedy EU (EURONEST), přičemž zdůrazňuje svou úlohu při 
prohlubování demokracie a podpoře demokratických institucí a svůj význam při 
posilování parlamentní dimenze partnerství; 

25. zdůrazňuje úlohu Evropského parlamentu ve všech etapách a oblastech rozvoje evropské 
politiky sousedství, a to jak při definici strategických možností, tak při kontrole 
provádění evropské politiky sousedství, a opětovně připomíná svůj závazek pokračovat 
ve výkonu parlamentního dohledu nad prováděním evropské politiky sousedství rovněž 
prostřednictvím pravidelných debat s Komisí týkajících se uplatňování evropského 
nástroje sousedství a partnerství; vyjadřuje nicméně politování nad omezeným přístupem
k dokumentům a  nedostatečnými konzultacemi při přípravě příslušných programových 
dokumentů a dále žádá, aby byl Parlamentu umožněn přístup k mandátům týkajícím se 
všech projednávaných mezinárodních dohod s partnerskými zeměmi v rámci evropské 
politiky sousedství v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU, v němž se uvádí, že Parlament je 
ve všech etapách příslušného postupu okamžitě a plně informován;

*
* *

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce / 
místopředsedkyni Komise, ESVČ, vládám a národním parlamentům zemí, na něž se 
vztahuje evropská politika sousedství, OBSE a Radě Evropy.


