
 

 

 

 
 

 

Pátý summit Východního partnerství v Bruselu 

Mýty o Východním partnerství 
 

MÝTUS 1 
 

 

Účast ve Východním partnerství vede k členství v EU  
OMYL: Iniciativa Východního partnerství není procesem přistoupení k EU. Jejím cílem je vytvořit společný prostor 
sdílené demokracie, prosperity, stability a posílené spolupráce. Iniciativa Východního partnerství poskytuje 
členským státům Evropské unie a Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii, Moldavské republice a Ukrajině 
inkluzivní rámec pro spolupráci, zejména pokud jde o: 1. hospodářský rozvoj a tržní příležitosti, 2. posilování 
institucí a řádnou správu věcí veřejných, 3. konektivitu, energetickou účinnost, životní prostředí a změnu klimatu 
a 4. mobilitu a mezilidské kontakty. Každá země si může sama zvolit úroveň ambicí a cíle, jichž chce ve svých 
vztazích s Evropskou unií dosáhnout. 
 
 

MÝTUS 2 
 

 

EU vytvořila iniciativu Východního partnerství s cílem provokovat Rusko 
OMYL: Iniciativa Východního partnerství není namířena proti žádné zemi; jedná se o oboustranně prospěšnou 
a konstruktivní platformu pro země v daném regionu, které mohou jejím prostřednictvím rozvíjet užší vztahy 
s EU, pokud se tak rozhodnou. EU od svých partnerů nepožaduje, aby si vybrali mezi EU a kteroukoli jinou zemí. 
Zasazujeme se o dobré sousedské vztahy. Východní partnerství respektuje individuální cíle a ambice každé 
partnerské země.  
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MÝTUS 3 
 

 

Východní partnerství přináší destabilizaci nebo změnu režimu  
OMYL: Cílem transformační agendy Východního partnerství je přinést pozitivní změnu v životě občanů Evropské 
unie a zemí Východního partnerství. Jedním z klíčových prostředků k jeho dosažení je prosazování a podpora 
demokratických pravidel a zásad. EU partnerským zemím nepředepisuje žádná opatření ani programy. Obecným 
cílem spolupráce je vytvořit společný prostor sdílené demokracie, prosperity a stability v souladu s ambicemi 
každé jednotlivé země. 
 

MÝTUS 4 
 

 

Agenda Východního partnerství je partnerům vnucována proti jejich vůli 
OMYL: Východní partnerství je společnou iniciativou Evropské unie a šesti partnerských zemí. Nebylo nikomu 
vnuceno a země mají na výběr, pokud jde o míru jejich zapojení a ambicí. EU partnerským zemím nepředepisuje 
žádný program reforem ani hodnoty. Ve skutečnosti je to naopak. Partnerské země se rozhodly dosáhnout 
souladu s normami EU. Děje se tak například vytvářením transparentních a odpovědných struktur správy věcí 
veřejných a harmonizací průmyslových norem, aby mohly využívat vzájemných obchodních příležitostí. 
 
 

MÝTUS 5 
 

 

Finanční prostředky EU mizí kvůli korupci 
OMYL: Finanční prostředky EU vždy podléhají přísným postupům monitorování a podávání zpráv. Korupce má 
navíc největší dopad na obyčejné lidi, a proto je jednou z hlavních priorit, které EU v partnerských zemích 
podporuje, boj proti korupci: reforma soudnictví, ústavní a volební reformy, celkové zlepšení podnikatelského 
prostředí a reforma veřejné správy. Podpora těchto reforem, jejichž cílem je vytvořit spravedlivý systém 
zahrnující kontrolní mechanismy a protiváhy, je v zájmu občanů EU i občanů partnerských zemí. 
 
 

MÝTUS 6 
 

 

Východní partnerství umožnilo masovou migraci z těchto zemí do Evropské 
unie 
OMYL: Evropská unie uzavřela dohody s Gruzií, Moldavskou republikou a Ukrajinou, které umožňují jejich 
občanům, kteří jsou držiteli biometrických pasů, cestovat do schengenského prostoru bez víza na dobu 90 dnů 
během jakéhokoli období 180 dnů. Mohou přicestovat jako turisté, na návštěvu příbuzných či přátel nebo za 
obchodním účelem, nikoli však za prací. Jsou uplatňovány dohody o zjednodušení vízového režimu s Arménií 
a Ázerbájdžánem, v jejichž případě jsou víza stále vyžadována, avšak jejich občané jsou při cestách 
do schengenského prostoru vystaveni menší administrativní zátěži. Vedle těchto dohod byly uzavřeny i dohody 
o zpětném přebírání osob, které stanoví postupy pro navracení nelegálních přistěhovalců do zemí původu, včetně 
osob zapojených do trestné činnosti. V příslušných databázích se provádějí systematické kontroly osob 
překračujících vnější hranice EU s cílem ověřit, že nepředstavují hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost 
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nebo veřejné zdraví. Tyto databáze zahrnují Schengenský informační systém a databázi odcizených a ztracených 
cestovních dokladů vedenou Interpolem. Posílit správu hranic v šesti partnerských zemích má projekt řízený 
agenturou Frontex – Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž. Příslušným orgánům je nabízena 
cílená odborná příprava, která jim má pomoci zvýšit bezpečnost, chránit zranitelné osoby (například žadatele 
o azyl, oběti obchodování s lidmi), předcházet přeshraniční trestné činnosti a omezit korupci. 
 
 

MÝTUS 7 
 

 

Volný obchod otevírá cestu k nekalé konkurenci výrobků z partnerských zemí 
na trhu EU a jejich levnější pracovní síly 
OMYL: Obchodní vztahy mezi EU a partnerskými zeměmi jsou oboustranně prospěšné. Země Východního 

partnerství přinášejí evropským podnikům nové trhy a spotřebitele, zatímco prohloubené a komplexní zóny volného 
obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou umožňují občanům těchto zemí profitovat z většího výběru, kvality 
a bezpečnosti produktů díky přísnějším normám na ochranu spotřebitele. Vývoz EU do těchto šesti partnerských 
zemí se téměř zdvojnásobil: z 16,3 miliardy EUR v roce 2004 vzrostl na 30 miliard EUR v roce 2016. Slibné jsou 
i údaje za prvních osm měsíců roku 2017: jasně ukazují nárůst vzájemného obchodu ve všech šesti zemích. Celní 
kontroly na vnějších hranicích EU dokládají, že dovážené výrobky musejí stále splňovat normy a požadavky EU. EU 
může rovněž přijmout opatření, pokud by si podniky se sídlem v EU stěžovaly na škody vzniklé v důsledku nekalých 
praktik, jako je dumping nebo subvence. 
 
 

MÝTUS 8 
 

 

V rámci Východního partnerství EU spolupracuje s vedoucími představiteli, 
kteří nerespektují demokracii či lidská práva 
OMYL: Evropská unie je založena na zásadách demokracie a dodržování lidských práv. Je zastáncem a obhájcem 

těchto hodnot v rámci Evropské unie i za jejími hranicemi. Přidaná hodnota Východního partnerství spočívá 
v tom, že nabízí členským státům Evropské unie a šesti partnerským zemím platformu, v jejímž rámci se mohou 
setkávat a sdílet zkušenosti a osvědčené postupy. Jednou z prioritních oblastí Východního partnerství je silnější 
správa věcí veřejných, včetně posílení institucí a řádné správy věcí veřejných. Mimo rámec Východního 
partnerství, který je rámcem mnohostranným, rozvíjí Evropská unie také intenzivní dvoustranné vztahy s každou 
z partnerských zemí a otázky týkající se demokracie a lidských práv řeší během specializovaných každoročních 
dialogů. 

 

MÝTUS 9 
 

 

Členství ve Východním partnerství vylučuje členství v Euroasijské hospodářské 
unii 
OMYL: Zapojení do iniciativy Východního partnerství nevylučuje členství v Euroasijské hospodářské unii. 
Například Arménie a Bělorusko jsou zapojeny do obou struktur. EU je zastáncem regionální integrace ve všech 
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oblastech světa. Její podpora je však založena na svobodné volbě zúčastněných zemí a na dodržování 
mezinárodního práva, včetně respektování mezinárodních hranic. Pokud jde o spolupráci Evropské unie 
s Euroasijskou hospodářskou unií, je možné se v ní angažovat, pokud se tak členské státy EU rozhodnou, a to 
v souladu s prováděním minských dohod. 
 
 

MÝTUS 10 
 

 

Pro občany EU nevyplývají z Východního partnerství žádné výhody 
OMYL: Stabilní, bezpečné a prosperující země v našem sousedství mají zásadní význam pro stabilitu, bezpečnost 
a prosperitu EU a přinášejí občanům EU přímý prospěch. Cílem Východního partnerství je vytvoření společného 
prostoru, který se vyznačuje právě těmito vlastnostmi. Kromě toho přináší Východní partnerství podnikům na 
obou stranách nové trhy a spotřebitele, zejména prostřednictvím podpisu dohod o přidružení, jejichž součástí jsou 
prohloubené a komplexní zóny volného obchodu. V rámci těchto dohod jsou ochráněna zeměpisná označení 
a duševní vlastnictví občanů, podniků a regionů EU. K dalším výhodám Východního partnerství a úzkých vztahů 
s východními sousedy patří růst cestovního ruchu a více příležitostí k výměnám, zejména pro mladé lidi 
(například program Erasmus+, fórum mládeže Východního partnerství). Evropská unie podporuje v zemích 
Východního partnerství také nezávislé sdělovací prostředky vzhledem k tomu, že svobodné mediální prostředí má 
zásadní význam pro demokracii, což naopak podporuje stabilitu v sousedství EU. 

 

 

 

 

 

 

 

Learn more about the 5th Eastern Partnership summit 

http://www.erasmusprogramme.com/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/28893/young-people-eu-and-its-eastern-partners-make-their-voices-heard-how-shape-future-youth_cs
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/international-summit/2017/11/24/

