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Usnesení Evropského parlamentu o přezkumu evropské politiky sousedství – jižním 
rozměru

Evropský parlament,

– 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, které společně přijaly Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, 
Maroko, palestinská samospráva a Tunisko,

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2003 o rozšířené Evropě – sousedství: 
novém rámci pro vztahy s našimi východními a jižními sousedy1, ze dne 12. května 2004 
o strategickém dokumentu k evropské politice sousedství2, ze dne 4. prosince 2006 
o posílení evropské politiky sousedství3, ze dne 5. prosince 2007 o intenzivní evropské 
politice sousedství4 a ze dne 12. května 2010 o hodnocení evropské politiky sousedství5,

 s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci k evropské politice sousedství ze dne 
26. července 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 19. února 2009 
o Barcelonském procesu: Unii pro Středomoří, ze dne 20. května 2010 o Unii pro 
Středomoří, 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 závěry zasedání Rady přidružení mezi EU a Marokem ze dne 13. října 2008, 
které Maroku udělují rozšířený status, 

 s ohledem na závěry zasedání Rady přidružení mezi EU a Jordánskem ze dne 26. října 
2010, které Jordánsku udělují rozšířený status,

 s ohledem na schválení sdělení „Barcelonský proces: Unie pro Středomoří“ na zasedání 
Evropské rady v Bruselu ve dnech 13. a 14. března 2008,

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. května 2008 o Barcelonském procesu: Unii pro 
Středomoří6,

 s ohledem na prohlášení pařížského summitu pro Středomoří, který se konal v Paříži dne 

                                               
1 KOM(2003)0104 v konečném znění.
2 KOM(2004)0373 v konečném znění.
3 KOM(2006)0726 v konečném znění.
4 KOM(2007)0774 v konečném znění.
5 KOM(2010)0207.
6 KOM(2008)0319.
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13. července 2008,

 s ohledem na prohlášení předsednictva Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří 
ze zasedání v Paříži (12. července 2008), Káhiře (20. listopadu 2009), Rabatu (22. ledna 
2010), Palermu (18. června 2010) a Římě (12. listopadu 2010),

 s ohledem na doporučení výborů Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří přijatá 
na šestém plenárním zasedání v Ammánu ve dnech 13. a 14. března 2010,

– 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 partnerství1,

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

A. vzhledem k tomu, že klíčovými cíli evropské politiky sousedství je upevnění bezpečnosti, 
demokratické stability a prosperity, podpora řádné správy věcí veřejných a dodržování 
základních svobod a lidských práv,

B. vzhledem k tomu, že od svého zavedení v roce 2004 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 a výsledků,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva vytvořila podmínky pro zlepšení efektivity 
a provázanosti politik a fungování EU, a to především v oblasti vnějších vztahů 
v důsledku vytvoření Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) a funkce vysokého 
představitele / místopředsedy Komise,

D. 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,

E. vzhledem k tomu, že nevyřešené konflikty brání završení evropské politiky sousedství 
a narušují hospodářský, sociální a politický rozvoj a rovněž regionální spolupráci, stabilitu 
a bezpečnost,

F. vzhledem k tomu, že EU by měla podporovat přístup vycházející zdola tím, že zvýší 
podporu, kterou poskytuje občanské společnosti a procesům demokratizace, což je 
nezbytným předpokladem pro dlouhodobou stabilizaci,

G. vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv, demokracie a zásad právního státu, ale 
i odmítnutí trestu smrti jsou základními zásadami EU, a vzhledem k tomu, že Parlament je 
pevně odhodlán dosáhnout zrušení trestu smrti, 

H. vzhledem k tomu, že regionální kontext, v němž se Unie pro Středomoří utváří, je 

                                               
1 Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1.
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poznamenán spory o území, politickými krizemi a rostoucím sociálním napětím, což ve 
výsledku zpomaluje fungování orgánů Unie pro Středomoří i zahájení hlavních projektů 
regionální integrace, které stanovily hlavy států a předsedové vlád na pařížském summitu 
v červenci 2008,

I. vzhledem k tomu, že se dopady hospodářské a finanční krize prohloubily stávající 
politické, hospodářské a sociální problémy v jižních partnerských zemích, na něž se 
vztahuje evropská politika sousedství,

J. vzhledem k tomu, že demografické trendy naznačují, že zatímco v členských státech EU 
zůstane v příštích dvaceti letech počet obyvatel stabilní, avšak obyvatelstvo bude stárnout, 
jižní země evropské politiky sousedství zaznamenají nárůst počtu obyvatel, a to zejména 
obyvatel v produktivním věku; vzhledem k tomu, že hospodářský růst a tvorba pracovních 
míst v těchto zemích možná nebudou stačit očekávanému růstu počtu obyvatel, zejména 
proto, že některé země se již nyní potýkají s velmi vysokou mírou nezaměstnanosti, která 
je dokonce ještě vyšší mezi mladými lidmi, 

K. 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 konzultace se všemi zúčastněnými stranami,

Přezkum evropské politiky sousedství – obecné poznámky

1. potvrzuje hodnoty, zásady a závazky, na nichž byla evropská politika sousedství 
vybudována a k nimž patří demokracie, právní stát, dodržování lidských práv a základních 
svobod, řádná správa věcí veřejných, tržní hospodářství a udržitelný rozvoj, a dále 
potvrzuje, že evropská politika sousedství zůstává i nadále platným rámcem pro 
prohlubování a posilování vztahů s nejbližšími partnery, čímž podporuje jejich politické, 
sociální a hospodářské reformy; zdůrazňuje význam dodržování zásady sdílené 
odpovědnosti při navrhování programů evropské politiky sousedství a jejich provádění;

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 a využít změny, jež přinesla Lisabonská smlouva, zejména 
silnější úlohu vysokého představitele / místopředsedy Komise, vytvoření Evropské služby 
pro vnější činnosti a nové pravomoci Evropského parlamentu, k tomu, aby zahraniční 
politika EU byla jednotnější a aby se zvýšila efektivnost a legitimita jejího vnějšího 
rozměru a aktivit;

Jižní rozměr

4. konstatuje, že některým partnerským zemím již byl udělen rozšířený status nebo se o jeho 
udělení v současnosti jedná; zdůrazňuje, že je důležité přijmout transparentnější 
a důslednější přístup k této diferenciaci a stanovit jasná kritéria, která musí být splněna, 
má-li být dané zemi udělen rozšířený status;
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5. vyjadřuje politování nad tím, že s Evropským parlamentem nejsou vedeny konzultace 
v žádné fázi udělování rozšířeného statusu partnerským zemím ani při vypracovávání 
akčních plánů evropské politiky sousedství; žádá Radu a ESVČ, aby Evropský parlament 
zapojily do procesu rozhodování o rozšířeném statusu, včetně rozhodování o kritériích, 
která je třeba splňovat, a do stanovování priorit a obecných směrů tvořících součást 
akčních plánů;

6. žádá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby se aktivně podílela na 
vyřešení konfliktů v regionu, zajistila aktivní úlohu EU jako činitele, a nikoli pouhého 
plátce, a zabránila tomu, aby tyto konflikty znemožnily rozvoj evropské politiky 
sousedství, jejího regionálního rozměru a mnohostranné spolupráce, jakou je Unie pro 
Středomoří;

7. je hluboce znepokojen neustálým odkládáním druhého summitu hlav států a předsedů vlád 
Unie pro Středomoří na neurčito, což vysílá negativní signál obyvatelům a orgánům 
v regionu; připomíná, že politické napětí a regionální konflikty ve středomořském regionu 
by neměly zbrzdit možnost dosáhnout konkrétního pokroku na cestě k odvětvové 
a mnohostranné spolupráci a že pouze úspěšným dokončením hlavních projektů v oblasti 
integrace a otevřeným politickým dialogem může Unie pro Středomoří přispět k vytvoření 
atmosféry důvěry, která podpoří dosažení cílů v oblasti společné spravedlnosti 
a bezpečnosti v duchu solidarity a míru;

8. žádá konkrétní úsilí o intenzivní jednání, která by vedla k zavedení obsáhlých 
a komplexních zón volného obchodu s cílem vytvořit evropsko-středomořskou zónu 
volného obchodu, jež by odrážela sociální a hospodářskou situaci každé z partnerských 
zemí; vybízí rovněž k navázání dvoustranné i mnohostranné hospodářské spolupráce jih-
jih, která by občanům přinesla značné výhody a zlepšila politické klima v regionu; 

9. domnívá se, že intenzivní spolupráce na nižší než regionální úrovni mezi členskými státy 
a zeměmi, na něž se vztahuje evropská politika sousedství a které sdílejí určité zájmy, by 
mohla vnést pozitivní dynamiku do celé středomořské oblasti; povzbuzuje členské státy, 
aby prozkoumaly potenciál, který skýtá proměnná geometrie jako model spolupráce, 
a zdůrazňuje, že budoucí evropská politika sousedství by měla usnadnit a podporovat 
tento přístup zejména prostřednictvím regionálního financování;

10. v souvislosti s mobilitou se vyslovuje pro zjednodušení vízových postupů pro jižní země, 
na něž se vztahuje evropská politika sousedství, zejména pro studenty, vědce 
a podnikatele, a trvá na tom, aby se dohody o zpětném předávání osob s partnerskými 
zeměmi týkaly pouze nelegálních přistěhovalců, a nikoliv osob, které se prohlásí za 
žadatele o azyl, uprchlíky či osoby potřebující ochranu, a připomíná, že zásada 
nenavracení se vztahuje na všechny osoby, kterým hrozí trest smrti, nelidské zacházení 
a mučení;

11. žádá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, ESVČ a Komisi, aby se v rámci 
svých kontaktů s jižními zeměmi, na něž se vztahuje evropská politika sousedství, 
soustředily na politické priority EU, jako je zrušení trestu smrti, dodržování lidských práv 
a základních svobod, zejména svobody sdružování a svobody tisku a sdělovacích 
prostředků; 
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12. konstatuje, že smluvní vztahy se všemi zeměmi v rámci evropské politiky sousedství 
zahrnují ustanovení o pravidelném konání fóra, na kterém se na technické úrovni 
v podobě podvýborů pro lidská práva projednávají otázky týkající se lidských práv; žádá 
ESVČ, aby v plném rozsahu a při všech jednáních využívala stávajících podvýborů 
a vyvinula na ně tlak s cílem zvýšit jejich efektivitu a posílit jejich orientaci na dosahování 
konkrétních výsledků;

13. vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, ESVČ a Komisi, aby posílily 
úlohu organizací občanské společnosti při kontrole politiky a plánování a provádění 
pomoci prostřednictvím nástroje určeného k budování kapacit; 

14. zdůrazňuje význam strukturované spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání 
a výzkumu, která podpoří vzájemné uznávání kvalifikací a vzdělávacích systémů s cílem 
zvýšit zejména mobilitu studentů, vědců a profesorů, která se bude opírat o opatření pro 
boj proti „odlivu mozků“; vítá v této souvislosti pomoc poskytovanou v rámci programu 
Tempus na vysokoškolské vzdělávání, výměny realizované v rámci akce 2 programu 
ERASMUS Mundus a vytvoření Evropsko-středomořské univerzity (EMUNI);

15. trvá na tom, že je důležité propojit investice, odbornou přípravu, výzkum a inovace 
a věnovat zvláštní pozornost odborné přípravě přizpůsobené potřebám trhu s cílem 
vyrovnat se se sociálními a hospodářskými problémy v regionu;

16. domnívá se, že udržitelný rozvoj by měl být zásadou, která se prolíná celým přezkumem 
evropské politiky sousedství, se zvláštním zaměřením na ochranu životního prostředí, 
rozvoj bohatého potenciálu obnovitelné energie, jejž skýtá tento region, a na podporu 
politik a projektů podporujících lepší využívání stále vzácnějších vodních zdrojů;

17. zdůrazňuje vysoký potenciál spolupráce v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů 
energie, jako je elektřina získávaná z větru, slunce a vln; podporuje koordinovanou 
realizaci plánu na využívání sluneční energie ve Středomoří a průmyslových pobídek 
i přijetí evropsko-středomořské strategie pro energetickou účinnost; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat trans-evropsko-středomořské propojení v energetickém, 
plynárenském a ropném odvětví s cílem zlepšit bezpečnost dodávek energie;

18. připomíná význam zemědělství, rozvoje venkova, přizpůsobení se změně klimatu, 
přístupu k vodě a jejího racionálního využívání a elektřiny; doporučuje, aby spolupráce 
v oblasti zemědělství byla stanovena jako priorita evropské politiky sousedství, na 
podporu evropsko-středomořského plánu pro zemědělství;

19. připomíná hodnotu evropského nástroje sousedství a partnerství jako nástroje financování 
evropské politiky sousedství; zdůrazňuje však nutnost poskytnout větší míru flexibility 
a zajistit cílenější pomoc, zaměřenou zejména na občanskou společnost a místní úrovně, 
což zajistí přístup vycházející 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 včas 
konzultace s Parlamentem a zúčastněnými stranami občanské společnosti;

20. žádá Radu, aby přijala legislativní návrh na změnu článku 23 nařízení o evropském 
nástroji sousedství a partnerství, jejž předložila Komise v květnu 2008 a který byl přijat 



RE\840978CS.doc 7/7 PE454.423v01-00

CS

Evropským parlamentem dne 8. července 2008, což by umožnilo opětovné investování 
prostředků získaných zpět z minulých operací a poskytlo tak EU velmi potřebný nástroj ke 
zmírnění dopadů stávající finanční krize na reálnou ekonomiku sousedního regionu, 
a zejména jižních oblastí;

21. zdůrazňuje, že je nutné zvýšit objem prostředků vyhrazených na jižní rozměr evropské 
politiky sousedství ve finančním výhledu EU na nadcházející období 2014–2020, aby se 
zajistilo, že financování bude odpovídat politickým ambicím, a aby byl zaveden rozšířený 
status, aniž by to mělo negativní dopad na zbývající priority evropské politiky sousedství;

22. vítá práci odvedenou prostřednictvím nástroje EIB–FEMIP, avšak zdůrazňuje, že je nutná 
součinnost s dalšími mezinárodními finančními institucemi, které v tomto regionu taktéž 
působí;

Úloha Evropského parlamentu

23. zdůrazňuje zásadní význam Evropského parlamentu při podpoře politické diskuse a jeho 
úlohu při upevňování svobody a demokracie mezi našimi sousedními partnery, zejména 
prostřednictvím meziparlamentních delegací a Parlamentního shromáždění Unie pro 
Středomoří;

24. opakuje své odhodlání, že bude pokračovat ve výkonu svého práva provádět parlamentní 
kontrolu provádění evropské politiky sousedství, ale rovněž prostřednictvím pravidelných 
diskusí s Komisí o uplatňování evropského nástroje sousedství a partnerství; vítá, že 
Komise a ESVČ vedou rozsáhlé konzultace o přezkumu evropské politiky sousedství, 
a doufá, že Komise a ESVČ rovněž zaručí konzultace při přípravě příslušných dokumentů, 
jako jsou akční plány evropské politiky sousedství; 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;

*
* *

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


