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Delegacijoms priede pateikiamos Tarybos išvados dėl Europos kaimynystės politikos, kurias 

Taryba priėmė 2011 m. birželio 20 d. 
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PRIEDAS

Tarybos išvadų dėl Europos kaimynystės politikos projektas

1. Taryba palankiai vertina tai, kad 2011 m. gegužės 25 d. buvo paskelbtas Bendras komunikatas 

dėl naujo požiūrio į besikeičiančią kaimynystę, ir dėkoja vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijai, 

kad taip buvo atsižvelgta į 2010 m. liepos 26 d. Tarybos pareikštą kvietimą pradėti 

svarstymus dėl Europos kaimynystės politikos (EKP) įgyvendinimo ateityje. Taip pat Taryba 

palankiai vertina konsultacijas rengiant bendrą komunikatą. 

2. Naujasis ES požiūris bus pagrįstas abipuse atskaitomybe ir bendru įsipareigojimu ginti 

visuotines vertybes: laisvę, demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms 

ir teisinės valstybės principą. ES ir kiekvienos kaimyninės šalies partnerystė atspindės tų šalių 

poreikius, gebėjimus ir reformų tikslus. Ji bus pagrįsta bendra atsakomybe ir diferencijavimu. 

Ši partnerystė gali sudaryti sąlygas to norinčioms ir galinčioms tai pasiekti šalims siekti 

pažangos kuriant glaudesnę politinę asociaciją su ES ir laipsniškai integruojant ekonomiką į 

ES vidaus rinką. Bus veiksmingiau naudojamasi veiksmų planais ir lygiaverčiais 

dokumentais, daugiau dėmesio skiriant siauresniam prioritetų ratui, aiškiau nustatant veiksmų 

eiliškumą, įtraukiant aiškesnius tikslus ir tikslesnius lyginamuosius rodiklius, taip pat bus 

užtikrintas glaudesnis politinis vadovavimas. Tai padės partneriams nustatyti reformų 

prioritetus ir sudarys galimybes geriau susieti politikos tikslus su paramos programavimu. 
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3. Taryba pritaria tam, kad reikiau labiau remti partnerius, kuriančius tikrą ir tvarią demokratiją, 

remti įtraukų ekonomikos vystymąsi ir stiprinti EKP rytinį ir pietinį aspektą, visų pirma 

demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityse. Ji pabrėžia, kad tvirtesnis politinis 

bendradarbiavimas, glaudesnė ekonomikos integracija ir didesnė ES parama priklausys nuo 

pažangos vykdant reformas. Ši ES parama bus pritaikyta prie partnerių, kurie nori vykdyti 

reformas ir veiksmingai bendradarbiauti su ES visose atitinkamose srityse, poreikių, o jeigu 

reforma nevykdoma, parama gali būti persvarstyta. Šie principai bus vienodai taikomi visiems 

EKP partneriams. Taryba ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją sukurti atitinkamus 

mechanizmus ir priemones, kurie padės pasiekti šių tikslų.

4. Taryba palankiai vertina tai, kad bendrame komunikate pabrėžta partnerystė su 

visuomenėmis. Ji ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją pateikti konkrečių pasiūlymų dėl 

paramos pilietinei visuomenei, įskaitant dėl Europos paramos demokratijai skiriamų lėšų ir 

Pilietinės visuomenės priemonės, siekiant kurti naujas galimybes ES remti tikros ir tvarios 

demokratijos plėtojimą ir veikimą kaimyninėse šalyse, visapusiškai laikantis galiojančių 

dokumentų ir pasitelkiant esamas priemones. 
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5. Taryba pripažįsta prekybos prekėmis ir paslaugomis stiprinimo ekonominę naudą, didesnių 

investavimo srautų potencialą ir laipsniško ekonomikos integravimo į ES vidaus rinką svarbą 

ir pritaria tam, kad ES tęstų tokią integraciją su EKP partneriais įkurdama, kai tik bus 

įvykdytos atitinkamos sąlygos, glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos 

erdves (GBPMLPE), kaip siūloma komunikate. Kad būtų galima pradėti derybas dėl 

GBPMLPE, reikia būti PPO nariu ir nuodugniai pasiruošti remiantis pagrindinėmis 

rekomendacijomis. Taryba tikisi sparčios pažangos vykstančiose derybose dėl GBPMLPE su 

Ukraina ir pažymi, kad kai kurios kitos rytinės kaimynės padarė didelę pažangą pagrindinių 

rekomendacijų įgyvendinimo srityje. Ji palankiai vertina tai, kad šiandien priimti derybiniai 

nurodymai derybose dėl GBPMLPE su Moldovos Respublika. Atsižvelgdama į pietines 

Viduržemio jūros regiono šalis, Taryba remia iniciatyvas, kuriomis siekiama stiprinti prekybą 

ir investicinius santykius su partneriais, vykdančiais demokratines ir ekonomikos reformas. 

To siekiant Taryba ragina Komisiją pateikti rekomendacijas dėl derybinių nurodymų derybose 

dėl GBPMLPE su atitinkamomis pietų Viduržemio jūros regiono partnerėmis. Taryba pritaria 

tam, kad vykstančiose ir vyksiančiose derybose ES siektų pagerinti galimybes patekti į rinką, 

įskaitant prireikus išplečiant prekybos lengvatas, atsižvelgiant į konkrečią padėtį kiekvienoje 

šalyje partnerėje. 

6. Gerai valdomas asmenų judumas yra ypač svarbus užtikrinant tarpusavio supratimą, verslo 

ryšius ir ekonomikos augimą tiek ES, tiek šalyse partnerėse. Primindama 2011 m. kovo 11 d. 

Europos Vadovų Tarybos deklaraciją ir 2011 m. birželio 9 d. Teisingumo ir vidaus reikalų 

tarybos išvadas, Taryba ragina Komisiją tęsti ir intensyvinti darbą su partneriais šioje srityje 

remiantis visuotiniu požiūriu į migraciją. ES parengs ir pradės derybas dėl Judumo 

partnerysčių su Maroku, Tunisu ir Egiptu, pirmąja grupe, kaip 2011 m. gegužės 25 d. 

komunikate pasiūlė Komisija. ES sieks visapusiškai išnaudoti ES vizų kodekso galimybes 

bona fide keleivių, vykstančių iš ES į visas šalis partneres ir atvirkščiai, atžvilgiu. Kaip 

nustatyta TVR tarybos birželio 9 ir 10 d. išvadose, ES kiekvienu atveju atskirai svarstys 

galimybes sudaryti readmisijos ir vizų režimo supaprastinimo susitarimus su pietinėmis 

partnerėmis, o ES dalyvavimas priklausys, inter alia, nuo veiksmingo bendradarbiavimo 

kovojant su neteisėta migracija, įskaitant readmisijos ir sienų valdymo srityse.



11850/11 er/EPL 5
PRIEDAS TEFS LT

Primindama savo 2010 m. spalio 25 d. išvadas dėl Rytų partnerystės, ES sieks užbaigti 

derybas dėl Judumo partnerystės su Armėnija bei taip pat sieks pradėti derybas dėl vizų 

režimo supaprastinimo susitarimų ir readmisijos susitarimų su Baltarusija, siekiant naudos 

plačiajai visuomenei, bei su Armėnija ir Azerbaidžanu. Taryba palankiai vertina tai, kad 

įsigaliojo vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimai su Gruzija. Taryba palankiai 

vertina tai, kad buvo pateiktos Ukrainos ir Moldovos Respublikos Vizų režimo liberalizavimo 

veiksmų planų įgyvendinimo pažangos ataskaitos, kurios bus naudingi pavyzdžiai taip pat ir 

kitoms rytinėms kaimynėms, atsižvelgiant į kiekvienos šalies konkrečias aplinkybes ir 

pažangą, ir laikantis Prahos deklaracijos ir vėlesnių Tarybos išvadų.

7. Taryba ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją įgyvendinti komunikate išdėstytus pasiūlymus 

dėl sektorių bendradarbiavimo, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis kaimynystėje 

esančiomis iniciatyvomis. Taip pat ES sudarys palankesnes sąlygas šalims partnerėms 

dalyvauti ES programose ir agentūrų veikloje.

8. Laikantis įprastos biudžetinės procedūros ir visų pirma nedarant įtakos daugiametei finansinei 

programai, bus priimtas sprendimas labai padidinti finansinę paramą iki 1,242 mlrd. EUR 

siekiant tenkinti neatidėliotinus poreikius ir reaguoti į naujas kylančias problemas bei 

vykstančius pokyčius kaimyninėse šalyse. Taryba laukia Komisijos pasiūlymo biudžeto 

valdymo institucijai šiuo klausimu. Tokie ištekliai turi būti skiriami visapusiškai atsižvelgiant 

į šalių partnerių poreikius, jų pasirengimą vykdyti reformas ir jų pažangą kuriant tikrą ir tvarią 

demokratiją, kaip apibrėžta komunikate. Taryba prašo Komisijos kartu su Europos investicijų 

banku (EIB) apsvarstyti, kaip kaimyninėse šalyse būtų galima suaktyvinti rizikos kapitalo 

operacijas, atsižvelgiant į patikimą finansų valdymą. Taryba taip pat pabrėžia, kad reikia iš 

naujo nustatyti prioritetus dėl turimų išteklių ir dar kartą patvirtina pritarianti tam, kad būtų 

padidintas EIB skolinimas. Taryba taip pat dar kartą patvirtina remianti ERPB operacijų 

teritorijos išplėtimą, įtraukiant tas pietines partneres, kurios vykdo perėjimą prie demokratijos, 

ir kviečia kitus pagrindinius paramos teikėjus ir tarptautines finansų įstaigas prisidėti siekiant 

šio tikslo.
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9. Kalbant apie tvirtesnį požiūrį į EKP, Taryba laukia Komisijos pasiūlymo kitoje daugiametėje 

finansinėje programoje nustatyti naują Europos kaimynystės priemonę, kuri būtų grindžiama 

supaprastintu programavimu, ji būtų labiau grindžiama politikos kryptimis ir joje būtų 

numatytas didesnis diferencijavimas remiantis „paramos pagal pažangą“ požiūriu, įskaitant 

lankstumą, kad būtų galima tikslingiau skirti išteklius pagal reformų rezultatus ir poreikius, ir 

kuri atspindėtų naują politikos užmojo mastą. Naująja priemone taip pat bus remiamas 

regioninis bendradarbiavimas ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas prie ES išorės sienos, 

o šiuo atžvilgiu Taryba taip pat pabrėžia lanksčių veiksmingo įgyvendinimo mechanizmų 

svarbą. Taryba šiuos klausimus dar kartą svarstys diskusijose dėl kitos daugiametės finansinės 

programos.

10. Taryba laukia 2011 m. rugsėjo 29–30 d. Varšuvoje įvyksiančio Rytų partnerystės 

aukščiausiojo lygio susitikimo siekdama plėtoti ES ir rytinių partnerių santykius. Rytų 

partnerystės tikslas – spartinti politinę asociaciją ir ekonominę integraciją, kaip nustatyta 

2009 m. gegužės 7 d. Prahos Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendroje 

deklaracijoje, remiantis bendrais laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir 

pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principais. Šių vertybių laikosi visos Europos 

Sąjungos valstybės narės. Taryba pripažįsta kai kurių partnerių europinius siekius ir 

pasirinkimą būti Europoje. Taryba taip pat prašo vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos 

pasiūlyti veiksmų planą dėl tolesnio Rytų partnerystės įgyvendinimo, remiantis aukščiausiojo 

lygio susitikimo rezultatais ir atsižvelgiant į tolesnį pavyzdinių iniciatyvų ir konkrečių 

projektų įgyvendinimą, taip pat pateikti pasiūlymus kaip stiprinti regioninį bendradarbiavimą.

11. Taryba pabrėžia Viduržemio jūros šalių sąjungos, kuri papildo dvišalius ES ir pietinių 

partnerių santykius ir turėtų būti stiprinama siekiant per konkrečius projektus organizuoti 

veiksmingą ir rezultatais grindžiamą regioninį bendradarbiavimą, svarbą. Taryba palankiai 

vertina Youssef Amrani paskyrimą Viduržemio jūros šalių sąjungos generaliniu sekretoriumi. 

Taryba pakartoja remianti Viduržemio jūros šalių sąjungos sekretoriatą, kuris turėtų veikti 

kaip centras, kuris suburtų valstybes, EIB, tarptautines finansų įstaigas ir privatųjį sektorių 

konkretiems strateginės reikšmės projektams vykdyti ir darbo vietų kūrimui remti, 

inovacijoms diegti ir augimui skatinti visame regione.
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12. EKP turės atspindėti naujus uždavinius, kylančius pietinėse kaimyninėse šalyse. Perėjimo 

procesai gali būti ilgi ir sunkūs, tačiau Taryba pabrėžia tvirtą įsipareigojimą ES ir valstybėms 

narėms kartu įgyvendinti ir remti konkrečias vyriausybių, iš tikrųjų vykdančių politines ir 

ekonomikos reformas, ir pilietinių visuomenių pastangas. Šiuo atžvilgiu Taryba ragina 

vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją užtikrinti, kad šiuo metu įgyvendinant 2011 m. kovo 8 d. 

komunikatą dėl partnerystės su pietinėmis Viduržemio jūros regiono šalimis siekiant 

demokratijos ir bendros gerovės, remiantis atitinkamomis Europos Vadovų Tarybos 

išvadomis, būtų atsižvelgta į naująjį požiūrį, išdėstytą Naujame požiūryje į kintančią 

kaimynystę. Taryba palankiai vertina tai, kad vyriausioji įgaliotinė įsteigė Pietinių 

Viduržemio jūros šalių darbo grupę, kuri stiprins ES pastangas plėtoti suderintą tarptautinę 

paramą demokratijos ir įtraukaus ekonomikos vystymosi stiprinimui Viduržemio jūros 

regione. Ji taip pat palankiai vertina vyriausiosios įgaliotinės pasiūlymą dėl ES specialiojo 

įgaliotinio pietinėms Viduržemio jūros regiono šalims ir pabrėžia, kad ES specialusis 

įgaliotinis turėtų pradėti darbą kuo greičiau. Taryba palankiai vertina Dovilio partnerystę ir 

Didžiojo aštuoneto (G8) paramą šalims, vykdančioms perėjimą prie demokratijos.

13. Taryba ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją, atsižvelgiant į esamą tvarką, pasinaudoti 

Lisabonos sutartyje numatytomis galimybėmis didinti ES vaidmenį sprendžiant užsitęsusius 

konfliktus ir toliau dėti bendras pastangas, kad būtų didinamas regioninis saugumas mūsų 

kaimyninėse šalyse, taikant kartu bendrą užsienio ir saugumo politiką bei kitas ES priemones. 

Ji ragina šalis partneres intensyvinti pastangas spręsti konfliktus ir kuo geriau pasinaudoti ES 

parama.

14. Taryba sutinka, kad valstybės narės turėtų papildyti ir sustiprinti ES paramą Europos 

kaimynystės politikos srityje nacionalinėmis paramos programomis ir kartu užtikrinti glaudų 

veiksmų koordinavimą. Be to, ji ragina Europos Komisiją intensyvinti veiksmų koordinavimą 

su kitais paramos teikėjais ir tarptautinėmis finansų įstaigomis.

15. Taryba laukia, kada bus įgyvendintas Naujas požiūris į kintančią kaimynystę, ir prašo 

vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos 2012 m. pateikti ataskaitą.

_______________


