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– závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě

Na svém zasedání  konaném dne 19. listopadu 2007 přijala Rada ve složení pro obecné záležitosti a 

vnější vztahy a zástupci vlád členských států zasedajících v Radě závěry uvedené v příloze této 

poznámky.
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PŘÍLOHA

ZÁVĚRY RADY A ZÁSTUPCŮ

VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ ZASEDAJÍCÍCH V RADĚ

o

budoucnosti vztahů mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou

1. Rada vítá sdělení Komise o budoucích vztazích mezi Evropskou unií a Kapverdskou 

republikou, které v souladu s dohodou z Cotonou stanoví rámec pro posílení a prohloubení 

vztahů Unie s Kapverdskou republikou. Sdělení oceňuje zvláštní a silné historické vztahy 

mezi oběma stranami, založené na úzkých lidských a kulturních vazbách a sdílených 

sociálně-politických hodnotách. „Zvláštní partnerství“, na něž se ve sdělení odkazuje, je 

zaměřeno na posílení dialogu a sbližování politik mezi oběma stranami, a nahrazuje tak

tradiční vztah poskytovatel-příjemce rámcem oboustranných zájmů.

2. Rada vítá prohloubení vztahů mezi Evropskou unií a Kapverdami v souladu s dohodu 

z Cotonou prostřednictvím provádění akčního plánu rozvoje „zvláštního partnerství“ mezi 

oběma stranami. Priority tohoto plánu zahrnují politickou spolupráci, spolupráci v oblasti 

řádné správy věcí veřejných, bezpečnosti a stability, včetně spolupráce při potírání 

obchodování s lidmi a nedovoleného obchodování s drogami, spolupráce zaměřené na 

udržitelný rozvoj a boj proti chudobě, liberalizaci obchodu a regionální integraci, spolupráci 

v oblasti vzdělávání, informací, výzkumu, vědy a kultury, tedy podporu znalostní 

společnosti. Zvláštní pozornost bude věnována aspektům životního prostředí; ve stávajících 

rámcích bude podporována spolupráce v této oblasti s EU, a zejména s jejími 

nejvzdálenějšími regiony.
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3. Rada zdůrazňuje, že akční plán bude otevřen aktivní účasti nestátních činitelů Kapverd 

a všech členských států EU, přičemž zvláštní pozornost se bude věnovat úloze, kterou může 

sehrát občanská společnost a soukromý sektor, jakož i kapverdská diaspora, pokud jde 

o posílení „zvláštního partnerství“, zmírňování chudoby a rozvoj. Unie zváží spolupráci 

na podporu akčního plánu s použitím řady nástrojů v souladu s jejich schválenými 

legislativními rámci a procesy přidělování. Spolupráce s nejvzdálenějšími regiony Evropské 

unie v severním Atlantiku bude všudypřítomnou složkou všech součástí akčního plánu.

4. Rada připomíná sdílené hodnoty a zásady demokracie, řádné správy věcí veřejných, 

dodržování lidských práv a právního státu, které představují základ pro další rozvoj vztahů 

mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou.

5. Rada vítá ochotu vlády Kapverd podporovat kolektivní bezpečnost prostřednictvím úzké 

spolupráce s Evropskou unií v oblastech, jako je kontrola nedovoleného obchodování 

(drogy, nedovolené přistěhovalectví, zbraně atd.), boj proti terorismu atd.; tyto oblasti mají 

jak pro Kapverdy, tak pro Evropskou unii rozhodující význam.

6. Rada vyjadřuje uznání úsilí kapverdské vlády a kapverdského lidu podporovat v souladu s 

ustanoveními o vnitřním trhu užší vazby s Evropskou unií a jejími členskými státy, a 

zejména s nejvzdálenějšími regiony Evropské unie v severním Atlantiku, jako jsou Kanárské 

ostrovy, Azory a Madeira, s nimiž Kapverdy sdílejí dlouhodobé historické, kulturní, 

jazykové a hospodářské vazby, kterými se dodnes vyznačují jejich vztahy a spolupráce.
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7. Rada zdůrazňuje odhodlání vlády Kapverd, jež Evropská unie sdílí a podporuje, pokračovat 

v reformách zaměřených na další zlepšení úrovně a výkonnosti veřejné správy této země i

v probíhajících programech zaměřených na zmírnění chudoby.

8. Rada blahopřeje Kapverdám ke skutečnosti, že s účinností ode dne 1. ledna 2008 již nebude 

náležet do skupiny nejméně rozvinutých zemí, a je si vědoma výzev, před kterými tato země 

stojí, aby zajistila stálý udržitelný hospodářský růst. 

9. Rada zdůrazňuje význam, jaký má podpora pokračující politické, hospodářské a obchodní 

integrace Kapverd s ostatními zeměmi západoafrického regionu, která nijak neutrpí ani 

nebude oddálena z důvodu pokroku v zavádění „zvláštního partnerství“, a vyzývá Kapverdy, 

aby sehrály konstruktivní úlohu v rámci Hospodářského společenství států západní Afriky 

(ECOWAS) s použitím vlastních zkušeností jako modelu mírového rozvoje.

10. Rada uznává odhodlání vlády Kapverd prosazovat postupné sbližování s normami a 

standardy Evropské unie jako prostředek k usnadnění postupného navázání užších vztahů 

s Evropskou unií.

11. Rada zdůrazňuje význam vhodných opatření navazujících na proces rozvoje zvláštního 

partnerství mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou a vítá návrh na provádění 

pravidelného monitorování na politické a technické úrovni trojkou Evropské unie.

_______________


