
 

Kaimynystė: ES santykiai su Rytų Europos
kaimynėmis
 
ES parėmė Rytų Europos kaimynes ir Vakarų Balkanus kovoje su COVID-19, tačiau taip
pat svarsto būsimus santykius.
 

Vykdydama laisvosios prekybos susitarimus ir partnerystę, skatindama žmogaus teises,
demokratiją ir teisinę valstybę, ES bendradarbiauja su savo kaimynais įvairiais būdais.
 
Vakarų Balkanų šalys pretenduoja prisijungti prie ES. Šiuo metu tarp šalių kandidačių yra
Juodkalnija, Serbija, Albanija ir Šiaurės Makedonija. Bosnija ir Hercegovina bei Kosovas
laikomos potencialiomis kandidatėmis.
 
2009 m. pradėta įgyvendinti ES Rytų partnerystės politika taikoma šešioms buvusios Sovietų
Sąjungos valstybėms: Armėnijai, Azerbaidžanui, Baltarusijai, Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai.
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/world/20180126STO94113/vakaru-balkanai-kita-es-pletros-banga
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/world/20171030STO87111/ep-akiratyje-didesne-parama-ukrainai-gruzijai-ir-moldovai


Parama kovoje su COVID-19
 
Birželio 15 d.Europos Parlamentas patvirtino 3 mlrd. eurų makrofinansinių paskolų, kurios gali
padėti ES kaimynėms ir partnerėms susidoroti su COVID-19 krize: Ukrainai (1,2 mlrd. eurų),
Tunisui (600 mln. eurų), Bosnijai ir Hercegovinai (250 mln. eurų), Jordanijai (200 mln. eurų),
Albanijai (180 mln. eurų), Šiaurės Makedonijai (160 mln. eurų), Gruzijai (150 mln. eurų),
Moldovai (100 mln. eurų), Kosovui (100 mln. eurų) ir Juodkalnijai (60 mln. eurų).
 
ES taip pat pasirašė sutartį su Europos ligų kontrolės centru, pagal kurią teikiama konkrečiai
pritaikyta parama siekiant padidinti šalių partnerių parengties ir reagavimo pajėgumus
ekstremaliosios situacijos sąlygomis. Ši nauja ES sveikatos saugumo iniciatyva, kuriai skirta 9
mln. eurų, apima visas Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančias šalis ir plėtros šalis.
 
 
 
Susiję straipsniai:
 
Klausimai ir atsakymai. Pasaulinis ES atsakas į koronaviruso krizę
 
10 Europos Sąjungos veiksmų kovoje su koronavirusu
 
Koronavirusas: ES veiksmų laiko juosta
 
 
 
Ateities santykiai
 
Birželio 19 d. EP nariai pritarė 
 
rezoliucijai dėl Vakarų Balkanų
 
, kurioje ragina ES padaryti daugiau sėkmingam šių šalių stojimo proceso užtikrinti.
 
EP visada palaikė Vakarų Balkanų šalių galimybes įstoti į ES, jei jos bus pasirengusios. 2019 m.
spalį priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai išreiškė nusivylimą dėl nesugebėjimo pradėti
stojimo derybas su Albanija ir Šiaurės Makedonija ir pabrėžė, kad plėtros procesas suvaidino
svarbų vaidmenį stabilizuojant Vakarų Balkanus. Kovo mėnesį Taryba pagaliau pradėjo derybas
su šiomis šalimis.
 
Birželio 19 d. EP nariai taip pat balsavo dėlrekomendacijų būsimoms deryboms su ES Rytų
Europos kaimynais. Europarlamentarai pasisako už aiškią strategiją ir ilgalaikę bendrą viziją
toliau plėtoti Rytų partnerystę stiprinant ES įsipareigojimus ir perkeliant bendradarbiavimą į
naują lygmenį. Jie taip pat tikisi, kad šalys partnerės pasižadės ir toliau vykdyti reformas bei
ieškoti būdų, kaip gerinti santykius su ES.
 
2019 m. gegužės mėn. Europos Komisija pradėjo konsultacijas dėl Rytų partnerystės ateities, o
2020 m. gegužę ES vadovai priėmė komunikatą dėl Rytų partnerystės politikos po 2020 m.
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200511IPR78816/salims-partnerems-3-mlrd-euru-es-paskolu-ekonomikai-atkurti
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/qanda_20_606
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/qanda_20_606
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/qanda_20_606
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200327STO76004/10-europos-sajungos-veiksmu-kovoje-su-koronavirusu
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200424STO77802/koronavirusas-es-veiksmu-laiko-juosta
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0168_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0167_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0167_LT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0007&from=ga


Papildoma informacija
Pranešimas spaudai: EP priėmė rekomendacijas dėl santykių su Rytų partnerystės šalimis
(2020 m. birželio 21 d.)
 ES atsakas kovojant su COVID-19: Rytų partnerystė
EP Tyrimų tarnybos analizė
Europos Komisijos informacija
Audiovizualinis turinys
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200619IPR81626/ep-prieme-rekomendacijas-del-santykiu-su-rytu-partnerystes-salimis
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200619IPR81626/ep-prieme-rekomendacijas-del-santykiu-su-rytu-partnerystes-salimis
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/coronavirus_support_for_eap_en_june.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649380/EPRS_BRI(2020)649380_EN.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_joint_communication_factsheet.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/eu-enlargement-western-balkans_4202_pk

