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SPOLEČNÉ SDĚLENÍ
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovené partnerství s jižním sousedstvím Nová agenda pro Středomoří
JOIN(2021) 2 v konečném znění, kód Rady 6118/21


Právní základ:
Dokument informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
10. 2. 2021



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který
nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a
předložením těmto institucím.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 9. března 2021, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 10. března 2021
prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
Společné sdělení Evropské komise a Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku Obnovené partnerství s jižním sousedstvím - Nová agenda pro Středomoří
(dále jen „sdělení“) bylo předloženo s cílem oživit a posílit strategické partnerství mezi Evropskou
unií a jejími deseti partnery v jižním sousedství, konkrétně Alžírskem, Egyptem, Izraelem,
Jordánskem, Libanonem, Libyí, Marokem, Palestinou1, Sýrií a Tuniskem. Návrh nové agendy pro
Středomoří reflektuje politické, socioekonomické, klimatické, environmentální a bezpečnostní
výzvy, kterým region jižního sousedství čelí, a reaguje také na probíhající pandemii covidu-19, která
některé z těchto výzev dále umocňuje. Nová agenda nabízí společné řešení těchto výzev za využití
všech nástrojů, jež má EU k dispozici. Vychází ze strategických priorit současné Evropské komise
v oblasti ekologické a digitální transformace a dlouhodobých priorit EU v oblasti dodržování zásad
právního státu, podpory lidských práv, rovnosti, demokracie a řádné správy.
Nová agenda pro Středomoří navrhuje škálu opatření zaměřených na pět klíčových oblastí politiky:
1) lidský rozvoj, řádná správa věcí veřejných a zásady právního státu, 2) posilování odolnosti,
budování prosperity a využití digitální transformace, 3) mír a bezpečnost, 4) migrace a mobilita,
5) ekologická transformace: odolnost vůči změně klimatu, energetika a životní prostředí. Společně
se sdělením byl předložen formou pracovního dokumentu i hospodářský a investiční plán pro jižní
sousedy, jehož cílem je podnítit dlouhodobé socioekonomické oživení, podpořit udržitelný rozvoj,
řešit strukturální nerovnováhy v regionu a využít hospodářského potenciálu regionu. V jeho rámci
by mělo být v období víceletého finančního rámce EU na roky 2021 – 2027 vyčleněno
1

Označení Palestina, se kterým sdělení pracuje, nelze vykládat jako uznání Státu Palestina a nejsou jím dotčeny
individuální postoje členských států k této otázce.
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prostřednictvím nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) na plnění
nové agendy pro Středomoří 7 miliard EUR, od kterých si Evropská komise slibuje v nadcházejícím
desetiletí mobilizaci soukromých a veřejných investic v regionu až ve výši 30 miliard EUR.
Partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi jižního Středomoří vzniklo v roce 1995 na základě
barcelonského prohlášení2 s cílem vytvořit prostor míru, sdílené prosperity a mezilidských a
kulturních vztahů. Od zahájení tohoto tzv. barcelonského procesu uzavřela EU dohody o přidružení
s Alžírskem, Egyptem, Izraelem, Jordánskem, Libanonem, Marokem, Palestinou a Tuniskem.
Dohody o přidružení prohloubily obchodní integraci, podpořily politický a technický dialog a
kulturní, hospodářskou, finanční a sociální spolupráci. Poslední revize evropské politiky vůči jižním
partnerům se uskutečnila v roce 2015 v rámci sdělení o přezkumu evropské politiky sousedství. Na
zasedání Evropské rady ve dnech 10. – 11. prosince 2020 evropští lídři v závěrech zdůraznili, že je
nutné vypracovat novou agendu pro jižní sousedství, a uvedli, že se zájmem očekávají společné
sdělení Evropské komise a vysokého představitele Unie. Nová agenda pro Středomoří bude
určovat směřování politiky EU vůči regionu i víceleté plánování v rámci nového nástroje EU pro
sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) jak na regionální, tak dvoustranné
úrovni. Do roku 2024 provede EU přezkum společného sdělení v polovině období.


Obsah a dopad:
V úvodu sdělení vytyčuje Komise hlavní směry, kterými se bude nové partnerství ubírat pro
dosažení hlavního cíle sdělení, kterým je vybudování spravedlivější, lépe prosperující a inkluzivnější
společnosti ve prospěch lidí, zejména mládeže, v regionu. Následně předkládá škálu opatření
zaměřených na pět klíčových oblastí politiky. V závěru dokumentu se sdělení věnuje způsobu
provádění sdělení a jím navržených opatření.
Hlavní směry partnerství
Partnerství EU a států jižního Středomoří bude sledovat cíle zaměřené především na dlouhodobé
socioekonomické oživení za využití hospodářského a investičního plánu pro jižní sousedy,
urychlování ekologické transformace a boj proti změně klimatu, obnovení závazků v oblasti
dodržování zásad právního státu, lidských a základních práv, rovnosti, demokracie a řádné správy,
hledání společných řešení nelegální migrace, mobility a podpory legální migrace v souladu s novým
evropským paktem o migraci a azylu a obnovení závazků k jednotě a solidaritě mezi členskými státy
EU i závazků s partnery v zemích jižního sousedství.
Prioritní oblasti partnerství
Sdělení navrhuje konkrétní opatření v pěti prioritních politických oblastech: 1) lidský rozvoj, řádná
správa věcí veřejných a zásady právního státu, 2) posilování odolnosti, budování prosperity a
využití digitální transformace, 3) mír a bezpečnost, 4) migrace a mobilita, 5) ekologická
transformace: odolnost vůči změně klimatu, energetika a životní prostředí.
1. Lidský rozvoj, řádná správa věcí veřejných a zásady právního státu
Cílem zaměření se na aspekt lidského rozvoje je zlepšování kvality života občanů regionu mimo
hospodářský rozměr. Sdělení se v tomto ohledu zaměřuje především na opatření v oblasti zdraví a
posilování postavení mládeže. Zcela nové výzvy v oblasti zdraví představuje probíhající pandemie
covidu-19. EU bude podporovat připravenost zdravotnických systémů a jejich schopnost reakce
na pandemie a bude nadále podporovat nástroj COVAX, jehož cílem je zajistit spravedlivý přístup
2

Barcelonské prohlášení podepsaly členské státy EU a 12 třetích zemí regionu jižního Středomoří: Alžírsko, Kypr,
Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Malta, Maroko, Sýrie, Tunisko, Turecko a palestinská samospráva. Přizvány byly i
Liga arabských států, Svaz arabského Magrebu (UMA) a Mauritánie jako člen UMA.
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k cenově dostupné očkovací látce proti covidu-19 na celém světě pro každého, kdo ji potřebuje.
Na základě zkušeností se strategií EU pro očkovací látky je Komise navíc připravena zřídit
mechanismus EU pro sdílení očkovacích látek. Ten by zajistil sdílení přístupu k části z celkového
počtu 2,3 miliardy dávek, které EU zajistila. Zvláštní pozornost by se zaměřila na země jižního
sousedství, země západního Balkánu, východního sousedství a na Afriku. Investice do mladých lidí
by měla být v centru pozornosti vzájemné spolupráce. Opatření se zaměří především na podporu
začleňování otázek mládeže do vnitrostátních politik, pomoc se zlepšováním správy vzdělávacích
systémů partnerských zemí a přednostní zaměření na řešení strukturálních příčin předčasného
ukončování školní docházky. Z tohoto hlediska je také zásadní otevřít a usnadnit přístup do
vzdělávacích programů EU. EU bude usilovat o lepší rozložení přínosů programu Erasmus+ do
celého regionu a zvýšení využívání programu Kreativní Evropa.
Nedílnou součástí partnerství a společných závazků musí být respekt k lidským právům, základním
svobodám, demokratickým institucím, právnímu státu a řádné správě věcí veřejných, které jsou
základními principy EU. Opatření v této oblasti budou naplňována v souladu se sdělením „Akční
plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024“. Opatření se zaměří především na
podporu udržitelných strukturálních reforem státní a soudní správy, digitalizaci systémů a služeb
pro zvýšení efektivity státu a posílení důvěry v instituce. Cílem spolupráce bude také zajistit
vysokou úroveň ochrany základních práv v oblasti soukromí a ochrany údajů. Zemím, které vykazují
silné ambice v oblasti provádění reforem řádné správy věcí veřejných a právního státu bude
poskytnuta dodatečná finanční podpora v souladu s ustanoveními v rámci nástroje NDICI. Pro
účinné partnerství je také nutné se zaměřit na efektivní boj proti korupci, podvodům, praní
špinavých peněz a zneužívání veřejných prostředků, mimo jiné i ve spolupráci s Evropským úřadem
pro boj proti podvodům (OLAF). Klíčovými partnery v této oblasti nadále zůstávají organizace
občanské společnosti, organizace sociálních partnerů a obránci lidských práv. Úsilí je nutné
zintenzivnit i v oblasti genderové rovnosti. EU proto bude podporovat iniciativy zaměřené na
ochranu práv žen a jejich zapojení do socioekonomického, občanského a politického života.
2. Posilování odolnosti, budování prosperity a využití digitální transformace
Pandemie covidu-19 prohloubila strukturální ekonomickou nerovnováhu ve všech jižních
partnerských zemích a zvýraznila potřebu inkluzivního, odolného, udržitelného a propojeného
hospodářství. Posilování socioekonomické odolnosti a vytváření ekonomických rezerv proti
budoucím otřesům by mělo zůstat hlavní prioritou spolupráce. EU se i nadále zaměří na
poskytování makrofinanční a cílené pomoci jižnímu sousedství, zejména prostřednictvím
rozpočtové podpory. Ta již nyní představuje 25 % z celkového současného portfolia rozpočtové
podpory EU. Hospodářskou i finanční stabilitu by podpořilo i rozšíření využívání eura v regionu. Je
také nutné obnovit závazek ke zlepšování podnikatelského prostředí, které je klíčové pro přilákání
investorů a budování důvěry místních a mezinárodních hospodářských subjektů.
Pro podporu a budování udržitelných hospodářství bude důležitá diverzifikace a zaměření na
otevřenou strategickou autonomii a restrukturalizaci globálních hodnotových řetězců. Zásadní
úlohu bude také hrát podpora soukromého sektoru, především malých a středních podniků (SME),
a posílení spolupráce v oblasti výzkumu a inovací, včetně připojení k rámcovému programu
Horizont Evropa.
V oblasti digitální transformace navrhuje EU založit spolupráci na čtyřech pilířích, kterými jsou:
1) správa věcí veřejných, politika a regulační rámce; 2) vytvoření infrastruktury a podpora
univerzálního přístupu k lepším, cenově dostupným a zabezpečeným sítím; 3) digitální gramotnost,
dovednosti a podnikavost a 4) digitální služby. Cílem podpory by mělo být zavádění digitálních
platforem a politik jako je např. e-government, elektronické zdravotnictví, elektronický obchod,
digitální přístup ke kultuře a kulturnímu dědictví a digitální dovednosti v oblasti vzdělávání.
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K hospodářské diverzifikaci a prohloubení integrace by také mělo přispět přezkoumání příležitostí
a forem spolupráce na sub-regionální, regionální a kontinentální úrovni. Důležitou součástí
partnerství pro rozvoj jižního Středomoří je také podpora rozvoje dopravní infrastruktury
prostřednictvím interoperability pravidel a norem a podpora úsilí o přijetí orientačních map
budoucí transstředomořské dopravní sítě, která bude představovat vnější dimenzi transevropské
dopravní sítě (TEN-T), přičemž projekty týkající se této sítě již mají prioritu, a přispění k propojení
subsaharské Afriky, severní Afriky a Evropy.
3. Mír a bezpečnost
Vleklé konflikty v regionu jsou jednou z hlavních překážek politické stability a udržitelného rozvoje.
Klíčovými prioritami partnerství v této oblasti musí být proto společné úsilí o prevenci a řešení
konfliktů, podpora spolupráce v oblasti bezpečnosti, zmírňování důsledků konfliktů a řešení jejich
základních příčin za účelem ochrany občanů a zajištění jejich prosperity. EU je již nyní hlavním
poskytovatelem humanitární pomoci a prostřednictvím svých misí, operací, stabilizačních akcí a
omezujících opatření v rámci SBOP působí rovněž jako zajišťovatel bezpečnosti v regionu. K tomu,
aby EU mohla tuto svou roli prohlubovat a zefektivňovat, je nutné, aby byly členské státy EU
schopné vystupovat a jednat jednotně na bilaterální i multilaterální úrovni. Klíčové je také zapojení
členských států EU včetně nejvyšší úrovně a intenzivnější dialog v celém regionu. Členské státy a
partneři by se také měli snažit o dosažení dohody o mírovém procesu na Blízkém východě. V tomto
ohledu bude EU podporovat a stavět na nedávném navázání diplomatických vztahů mezi Izraelem
a některými arabskými státy. Úsilí by také mělo být věnováno snaze vyřešit vleklý a ničivý konflikt
v Sýrii a podpořit úsilí vedené OSN. Pozornost by měla být věnována i složité situaci v Libanonu a
oblasti Sahelu. EU by měla zintenzivnit snahu o řešení otázky Západní Sahary a prioritou také
zůstává nalezení politického a inkluzivního řešení krize v Libyi. Při hledání řešení krizí bude EU
nadále podporovat OSN a jednat s regionálními aktéry a organizacemi, především s Ligou
arabských států (LAS) a Africkou unií (AU). Sdělení v této souvislosti opět zdůrazňuje závazek EU
k podpoře revitalizovaného mnohostranného systému založeného na pravidlech, v jehož jádru
stojí OSN.
V oblasti bezpečnostních hrozeb jsou klíčovými prioritami spolupráce boj proti terorismu,
hybridním hrozbám, kybernetické kriminalitě a organizované trestné činnosti včetně obchodu
s nelegálními palnými zbraněmi, obchodu s drogami a praní špinavých peněz. I v této souvislosti
by měla být posílena spolupráce EU a jižních sousedů v oblasti vymáhání práva a justiční
spolupráce, a to i za pomoci agentur EU jako je Europol, CEPOL, Frontex, Evropské monitorovací
centrum pro drogy a drogovou závislost a Eurojust. EU dále navrhuje rozvíjet partnerství v oblasti
námořní bezpečnosti a spolupráce námořní stráže.
4. Migrace a mobilita
Spolupráce v oblasti migrace a mobility bude vycházet z nového evropského paktu o migraci a
azylu a jejím obecným cílem bude zajistit, aby migrace probíhala pouze bezpečným a legálním
způsobem. Spolupráce s jižními sousedy bude zaměřena na hledání komplexních, individuálně
přizpůsobených, vyvážených a vzájemně prospěšných partnerství. Posílená partnerství s každou
zemí v oblasti migrace budou zahrnovat jednotlivé aspekty jak migrace, tak azylu, a budou v nich
zohledňovány jak zájmy EU, tak zájmy partnerských zemí. Komplexní partnerství budou začleněna
i do politických, sociálních a hospodářských oblastí spolupráce. EU bude i nadále podporovat
hostitelské země a chránit potřebné. V této souvislosti EU a partnerské země zintenzivní spolupráci
v oblasti boje proti obchodování s lidmi a se zločineckými převaděčskými sítěmi. S tímto cílem bude
posilována jak správa migrace a azylu, tak kapacita správy hranic. Evropská komise také přijme
strategii dobrovolných návratů a opětovného začlenění a v souladu s kompetencemi členských
států bude podporovat talentová partnerství na podporu legální migrace a mobility. EU nadále
6

prozkoumá možnosti dalších rámců spolupráce, především třístranné spolupráce a spolupráce jihjih a posílení spolupráce s regionálními i mezinárodními aktéry.
5. Ekologická transformace: odolnost vůči změně klimatu, energetika a životní prostředí
Jižní sousedství je jedním z regionů, které jsou nejvíce ohroženy změnou klimatu a zhoršováním
životního prostředí, zároveň se v něm nachází jedny z nejbohatších zdrojů solární a větrné energie.
EU se proto zaměří na spolupráci v oblasti čisté energie, přičemž strategickou prioritou je výroba
vodíku. Pro posilování klimatické a energetické odolnosti regionu bude mít zásadní význam
provádění společných dohod a mezinárodních závazků, především Agendy pro udržitelný rozvoj
2030, Pařížské dohody a mezinárodně dohodnutých cílů v oblasti biologické rozmanitosti.
Spolupráce s EU na strategických prioritách bude vycházet z cílů Zelené dohody pro Evropu.
Spolupráce a opatření se zaměří na čtyři hlavní oblasti:
 v oblasti zeleného růstu a klimatických opatření bude EU se svými partnery usilovat
o zjednodušení cílů při přechodu k zelenému růstu a o rozvoj nebo posilování soudržných,
dosažitelných a měřitelných opatření v oblasti klimatu dle vnitrostátně stanovených
příspěvků partnerů a národních adaptačních plánů na regionální i dvoustranné úrovni.
Spolupráce se také zaměří na podporu rozvoje finančního systému podporujícího investice
do udržitelného růstu a do odolnosti vůči změně klimatu prostřednictvím regionální
iniciativy pro udržitelné financování ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi;
 v oblasti transformace energetiky a energetické bezpečnosti bude spolupráce přizpůsobena
odlišným zdrojům a potřebám partnerů. Prioritními cíli bude masivní zavádění
obnovitelných zdrojů energie a výroby čistého vodíku, silnější propojení elektrizačních
soustav, úsilí a opatření v oblasti energetické účinnosti se zaměřením na budovy a zařízení
a politiky řešení přechodných emisí metanu z výroby, přepravy a používání fosilních paliv v
souladu s rámcem stanoveným ve strategii EU pro metan;
 v oblasti snahy o účinné využívání zdrojů, boje proti znečišťování a podpory biologické
rozmanitosti se spolupráce zaměří na podporu iniciativ v oblasti nakládání s odpady včetně
plýtvání potravinami a znečišťování moří odpadky, podporu ochrany a obnovy biologické
rozmanitosti včetně vytváření účinných a dobře řízených sítí chráněných pobřežních a
mořských oblastí a podporu úsilí o snížení emisí, zejména v oblasti mořského a pobřežního
prostředí, vody a ovzduší;
 v oblasti přechodu k udržitelným potravinovým systémům se spolupráce zaměří na
podporu formou poskytování technických odborných znalostí při formulování politiky v
oblasti zemědělství a modré ekonomiky, podporu agroekologických postupů a podporu
koncepcí inteligentního zemědělství a akvakultury.
Provádění sdělení
EU využije všechny své nástroje k zajištění účinného, účelného, rychlého a individuálně
přizpůsobeného zavádění nové agendy pro Středomoří. Ve svém přístupu bude zohledňovat
rozmanitost, zájmy a potřeby tohoto regionu. Základním prvkem této spolupráce bude i nadále
politický dialog se všemi příslušnými zúčastněnými stranami a snaha o prohloubení spolupráce na
subregionální, regionální a mezinárodní úrovni. Klíčovou úlohu bude i nadále hrát Unie pro
Středomoří. Úroveň finanční podpory EU bude úměrná ambicím a závazkům partnerských zemí.
Hlavními nástroji spolupráce EU s partnerskými zeměmi budou nástroje NDICI a Evropský fond pro
udržitelný rozvoj Plus (EFSD+) a všechna opatření se budou řídit zásadou „politika na prvním místě“.
V neposlední řadě bude nová agenda pro Středomoří poskytovat informace pro přípravu
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dvoustranných politických rámců vzájemně odsouhlasených s partnery a EU bude pravidelně
provádět přezkum dosaženého pokroku v implementaci opatření.


Stanovisko vlády ČR:
Vláda ČR řadí problematiku mezi sledované oblasti a oceňuje, že se dokument věnuje různým
aspektům vzájemného partnerství. Vítá především důraz na podporu investic a hospodářskou
integraci s EU, jakož i s dalšími aktéry v regionu, a na spolupráci v oblastech bezpečnosti a migrace
či v boji proti terorismu. Sdělení i předložený hospodářský a investiční plán pro jižní sousedy vítá
jako východisko pro další vyjednávání s jednotlivými zeměmi jižního sousedství o nových prioritách
partnerství. V rámci politiky sousedství považuje za zásadní, aby žádná z jejích součástí nebyla
upřednostňována na úkor druhé a bylo zachováno nepsané pravidlo alokace finančních prostředků
ve výši přibližně dvou třetin v rámci jižního sousedství a jedné třetiny v rámci Východního
partnerství.



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Evropský parlament: Sdělení se nachází v přípravné fázi projednávání v Evropském parlamentu.
Dne 12. února 2021 bylo v rámci interního postupu přiřazeno k projednávání jednotlivým
parlamentním výborům. Gesčním výborem byl stanoven výbor pro zahraniční věci (AFET). Pro
poskytnutí stanoviska bylo sdělení postoupeno devíti výborům, konkrétně výboru pro rozvoj
(DEVE), výboru pro mezinárodní obchod (INTA), výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin (ENVI), výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), výboru pro dopravu
a cestovní ruch (TRAN), výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), výboru pro kulturu a
vzdělávání (CULT), výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a výboru pro
práva žen a rovnost pohlaví (FEMM).



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 17. 3. 2021 a usnesením č. 436
přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Obnovené partnerství se zeměmi jižního
sousedství – Nová agenda pro Středomoří /kód Rady 6118/21, KOM(2021) 2 v konečném znění/ a
rámcovou pozici vlády k němu.
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