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PŘÍLOHA

Závěry Rady o evropské politice sousedství

1. Rada vítá skutečnost, že dne 25. května 2011 bylo zveřejněno společné sdělení o novém 

přístupu k sousedství, jež prochází změnami, a vyslovuje poděkování vysoké představitelce 

a Komisi, že takto reagovaly na její výzvu ze dne 26. července 2010 k zahájení procesu 

reflexe o budoucím provádění evropské politiky sousedství. Rada rovněž vítá konzultace, 

které se v souvislosti se společným sdělením uskutečnily.

2. Nový přístup EU bude založen na vzájemné odpovědnosti a společném odhodlání prosazovat

univerzálně platné hodnoty, jako jsou svoboda, demokracie, dodržování lidských práv, 

základní svobody a právní stát. Partnerství mezi EU a jednotlivými sousedy bude odrážet 

jejich potřeby, kapacity a reformní cíle. Bude založeno na společné odpovědnosti 

a diferenciaci. Takové partnerství může přivést země, které jsou ochotné a schopné postoupit 

kupředu, k užšímu politickému přidružení a další hospodářské integraci do vnitřního trhu EU. 

Akční plány a obdobné dokumenty budou využívány účinněji tím, že se pozornost zaměří 

pouze na několik priorit s jasnější posloupností činností, přičemž se stanoví jasnější cíle 

a přesnější referenční kritéria, a jejich provádění bude zároveň podléhat silnějšímu 

politickému řízení. To pomůže partnerům při stanovování priorit reforem a umožní větší 

soulad mezi politickými cíli a programováním pomoci.
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3. Rada souhlasí s tím, že je zapotřebí poskytovat větší podporu partnerům usilujícím 

o vybudování pevné a udržitelné demokracie, podporovat hospodářský rozvoj podporující 

začlenění a posílit východní i jižní rozměr evropské politiky sousedství, zejména v oblasti 

demokracie, lidských práv a právního státu. Zdůrazňuje, že pevnější politická spolupráce, užší 

hospodářská integrace a větší podpora ze strany EU budou záviset na pokroku v oblasti 

reforem. Uvedená spolupráce, integrace a podpora budou uzpůsobeny potřebám partnerů, 

kteří budou ochotni provádět reformy a účinně spolupracovat s EU ve všech příslušných 

oblastech, a v případě absence reforem budou moci být přehodnoceny. Tyto zásady se budou 

bez rozdílu vztahovat na všechny partnery v rámci evropské politiky sousedství. Rada vyzývá 

vysokou představitelku a Komisi, aby vypracovaly vhodné mechanismy a nástroje, které 

napomohou ke splnění těchto cílů.

4. Rada vítá důraz, který je ve společném sdělení kladen na společenské partnerství. Vyzývá 

vysokou představitelku a Komisi, aby předložily konkrétní návrhy na podporu občanské 

společnosti, včetně návrhu týkajícího se evropské nadace pro demokracii a nástroje na 

podporu občanské společnosti, aby vyvinuly nové formy podpory EU ve prospěch rozvoje 

a fungování pevné a udržitelné demokracie v sousedních zemích, a to v plném souladu se 

stávajícími nástroji a strukturami.
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5. Rada uznává ekonomický přínos rozšíření obchodu se zbožím a službami, potenciál 

silnějšího toku investic a význam postupné hospodářské integrace s vnitřním trhem EU 

a v této souvislosti podporuje pokračující úsilí EU o tuto integraci prostřednictvím vytvoření 

prohloubených a komplexních zón volného obchodu (DCFTA) s partnery v rámci evropské 

politiky sousedství, jak je navrženo ve společném sdělení, a to jakmile budou splněny 

příslušné podmínky. Předpokladem zahájení jednání o DCFTA je členství ve Světové 

obchodní organizaci a důkladná příprava vycházející z klíčových doporučení. Rada očekává 

rychlý pokrok probíhajících jednání o DCFTA s Ukrajinou a bere na vědomí dobrý pokrok, 

jehož při plnění klíčových doporučení dosáhli někteří z dalších východních partnerů. Vítá 

dnešní přijetí směrnic pro jednání o DCFTA s Moldavskou republikou. Pokud jde o země 

jižního Středomoří, Rada vyzývá k iniciativám s cílem posílit obchodní a investiční vztahy 

s partnery, kteří provádějí demokratické a hospodářské reformy. Rada za tímto účelem vyzývá 

Komisi, aby předložila doporučení směrnic pro jednání o DCFTA s vybranými partnery ze 

zemí jižního Středomoří. Rada souhlasí, že v rámci probíhajících nebo budoucích jednání 

bude EU usilovat o zlepšení možností přístupu na trh, případně též rozšířením obchodních 

koncesí, s přihlédnutím ke konkrétní situaci každé partnerské země.

6. Pro vzájemné porozumění, obchodní kontakty a hospodářský růst v EU i v partnerských 

zemích má zásadní význam řádně řízená mobilita osob. Rada připomíná prohlášení Evropské 

rady ze dne 11. března 2011 a závěry Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ze dne 9. června 

2011 a v této souvislosti vyzývá Komisi, aby na základě globálního přístupu k migraci 

pokračovala ve spolupráci s partnery v této oblasti a tuto spolupráci zintenzívnila. EU připraví 

zahájení jednání o partnerství pro mobilitu s Marokem, Tuniskem a Egyptem, které budou 

tvořit první skupinu zemí, jak navrhla Komise ve svém sdělení ze dne 25. května 2011. EU 

bude usilovat o plné využití potenciálu vízového kodexu EU v souvislosti s řádnými cestami

osob mezi EU a všemi partnery. V souladu se závěry ze zasedání Rady SVV ve dnech 

9. a 10. června zváží EU na základě posouzení jednotlivých případů zahájení jednání s jižními 

partnery o dohodách o zpětném přebírání osob a o usnadnění udělování víz, přičemž

angažovanost EU bude mimo jiné záviset na účinné spolupráci v boji proti ilegální migraci, 

včetně readmise a správy hranic.
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Připomínajíc své závěry o Východním partnerství ze dne 25. října 2010, EU uvádí, že bude 

usilovat o dokončení jednání o partnerství pro mobilitu s Arménií a rovněž o zahájení 

souběžných jednání, pokud jde o dohody o usnadnění udělování víz a dohody o zpětném 

přebírání osob s Běloruskem, ku prospěchu veškerého obyvatelstva, jakož i s Arménií 

a Ázerbajdžánem. Rada vítá skutečnost, že dohody s Gruzií o usnadnění udělování víz 

a zpětném přebírání osob vstoupily v platnost. Rada rovněž vítá předložení zpráv o pokroku 

týkajících se provádění akčních plánů vízové liberalizace ze strany Ukrajiny a Moldavské 

republiky, které by mohly být v souladu s Pražskou deklarací a následnými závěry Rady 

užitečným příkladem rovněž pro další východní partnery, přičemž se přihlédne k rozdílnostem 

a pokroku jednotlivých zemí.

7. Rada vyzývá vysokou představitelku a Komisi, aby uplatnily návrhy uvedené ve sdělení, které 

se týkají odvětvové spolupráce, a to v úzké spolupráci s dalšími iniciativami prováděnými 

v sousedství. EU rovněž usnadní zapojení partnerských zemí do programů a agentur EU.

8. V souladu s běžnými rozpočtovými postupy a aniž je dotčen zejména víceletý finanční rámec, 

bude rozhodnuto o podstatném navýšení finanční podpory až na úroveň 1,242 miliard EUR 

k řešení naléhavých potřeb a v reakci na nové výzvy a transformační procesy probíhající 

v sousedství. Rada v tomto ohledu se zájmem očekává návrh, který Komise předloží 

rozpočtovému orgánu. Jak uvádí sdělení, tyto zdroje by měly být přidělovány s plným 

přihlédnutím k potřebám partnerských zemí, jejich připravenosti zahájit reformy a pokroku 

směřujícímu k pevné a udržitelné demokracii. Rada žádá Komisi, aby společně s EIB zvážila, 

jakým způsobem by mohly být v sousedství posíleny operace týkající se rizikového kapitálu, 

přičemž se zohlední řádné rozpočtové řízení. Rada rovněž zdůrazňuje potřebu změn priorit 

v rámci stávajících zdrojů a opětovně potvrzuje svou podporu pro navýšení úrovně půjček od 

EIB. Rada rovněž potvrzuje svou podporu pro rozšíření oblasti působení EBRD o ty jižní 

partnery, kteří provádějí demokratické změny, a vyzývá další významné dárce a mezinárodní 

finanční instituce, aby k tomuto úsilí přispěly.
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9. Rada v souvislosti s rozšířeným přístupem k evropské politice sousedství se zájmem očekává 

návrh Komise týkající se zřízení nového nástroje sousedství v rámci příštího víceletého 

finančního rámce, jenž bude založen na zjednodušeném programování, bude řízen stále více 

na základě politik a poskytne vyšší míru diferenciace podle zásady „více za více“, včetně 

flexibility, která umožní vhodnější zaměření zdrojů podle výsledků reforem a podle potřeb, 

a jenž bude odrážet novou úroveň ambicí této politiky. Nový nástroj rovněž podpoří 

regionální a přeshraniční spolupráci na vnější hranici EU a Rada v tomto ohledu rovněž 

zdůrazňuje důležitost flexibilních mechanismů pro účinné provádění. Rada se k těmto 

otázkám vrátí v souvislosti s jednáním o příštím víceletém finančním rámci.

10. Rada se zájmem očekává summit Východního partnerství, který se uskuteční ve Varšavě ve 

dnech 29. a 30. září 2011, jehož cílem bude posílit vztahy mezi EU a východními partnery. 

Východní partnerství usiluje o politické přidružení a hospodářskou integraci, jak uvádí 

společná deklarace ze summitu Východního partnerství, který se uskutečnil v Praze dne 

7. května 2009, a to na základě sdílených zásad svobody, demokracie, dodržování lidských 

práv a základních svobod a právního státu. K těmto hodnotám se hlásí všechny členské státy 

Evropské unie. Rada bere na vědomí evropské ambice a evropskou volbu některých partnerů. 

Rada rovněž vyzývá vysokou představitelku a Komisi, aby navrhly cestovní mapu, podle 

které se bude řídit další provádění Východního partnerství, a to na základě výsledků summitu 

a s přihlédnutím k dalšímu provádění stěžejních iniciativ a konkrétních projektů, včetně 

návrhů na rozšíření regionální spolupráce.

11. Rada zdůrazňuje důležitost Unie pro středomoří, která doplňuje dvoustranné vztahy EU 

a jižních partnerů a která by měla být posílena tak, aby prostřednictvím konkrétních projektů 

zajistila uskutečňování účinné regionální spolupráce zaměřené na výsledky. Rada vítá 

jmenování Youssefa Amraniho generálním tajemníkem sekretariátu Unie pro Středomoří. 

Rada opětovně zdůrazňuje podporu sekretariátu Unie pro Středomoří, jenž by měl být 

nápomocen při sdružování států, EIB, mezinárodních finančních institucí a soukromého 

sektoru kolem konkrétních, strategicky významných projektů a podporovat vytváření 

pracovních míst, inovace a růst v celém regionu.
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12. Evropská politika sousedství se bude muset přizpůsobit novým výzvám jižního sousedství. 

Transformační proces může být dlouhý a obtížný, avšak Rada zdůrazňuje pevné odhodlání 

EU a členských států podpořit konkrétní úsilí vlád skutečně usilujících o politické 

a hospodářské reformy, jakož i občanských společností, a k tomuto úsilí přispět. V tomto 

ohledu Rada vyzývá vysokou představitelku a Komisi, aby zajistily, že v souladu 

s příslušnými závěry Evropské rady bude nové pojetí, formulované v dokumentu o novém 

přístupu k sousedství, jež prochází změnami, zohledněno při současném provádění sdělení ze 

dne 8. března o partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu se zeměmi jižního 

Středomoří. Rada vítá skutečnost, že vysoká představitelka ustavila pracovní skupinu pro jižní 

Středomoří, což podpoří úsilí EU o zajištění soudržné mezinárodní podpory, jejímž cílem je 

posílit ve středomořském regionu demokracii a hospodářský rozvoj podporující začlenění. 

Rada rovněž vítá návrh vysoké představitelky na ustavení zvláštního zástupce EU pro jižní 

Středomoří a zdůrazňuje, že tento zástupce by měl svou činnost zahájit co nejdříve. Rada vítá 

partnerství z Deauville a podporu, kterou G8 poskytuje zemím, jež se nacházejí v procesu 

přechodu k demokracii.

13. Rada vyzývá vysokou představitelku a Komisi, aby využily příležitostí poskytnutých 

Lisabonskou smlouvou v zájmu posílení zapojení EU do řešení vleklých konfliktů, 

a to s přihlédnutím ke stávajícím formátům, a aby vynaložily společné úsilí v zájmu posílení 

regionální bezpečnosti v našem sousedství s využitím sdružených nástrojů společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky a dalších nástrojů EU. Rada vyzývá partnerské země, aby 

vystupňovaly své úsilí v zájmu řešení konfliktů a nejúčinnějšího využití podpory EU.

14. Rada souhlasí s tím, že členské státy by měly doplnit a posílit podporu EU v souvislosti 

s evropskou politikou sousedství prostřednictvím vnitrostátních programů podpory, přičemž 

zajistí úzkou koordinaci. Rada rovněž vyzývá Evropskou komisi, aby posílila koordinaci 

s dalšími dárci a mezinárodními finančními institucemi.

15. Rada se zájmem očekává uplatňování nového přístupu k sousedství, jež prochází změnami, 

a vyzývá vysokou představitelku a Komisi, aby jí v roce 2012 podaly příslušnou zprávu.

_______________


