
 

 

 

 
 

 

Peti vrh vzhodnega partnerstva v Bruslju 

Miti o vzhodnem partnerstvu 
 

MIT št. 1  
 

 

Sodelovanje v okviru vzhodnega partnerstva vodi v članstvo v EU 
NE BO DRŽALO: Vzhodno partnerstvo je pobuda, ki nima zveze s procesom pristopanja k EU. Njegov namen je 
oblikovanje skupnega prostora, ki ga bodo družili demokracija, blaginja, stabilnost in poglobljeno sodelovanje. 
Pobuda o vzhodnem partnerstvu nudi vključujoč okvir, v katerem države članice Evropske unije ter Armenija, 
Azerbajdžan, Belorusija, Gruzijo, Republika Moldavija in Ukrajina sodelujejo zlasti na področju (1) gospodarskega 
razvoja in tržnih priložnosti; (2) krepitve institucij in dobrega upravljanja; (3) povezljivosti, energetske 
učinkovitosti, okolja in podnebnih ukrepov ter (4) mobilnosti in stikov med ljudmi. Vsaka država se prosto odloči, 
kako ambiciozna želi biti in katere cilje si bo prizadevala doseči v odnosih z Evropsko unijo. 
 
 

MIT št. 2  
 

 

EU si je Pobudo o vzhodnem partnerstvu omislila zato, da bi provocirala 
Rusijo 
NE BO DRŽALO: Pobuda o vzhodnem partnerstvu ni naperjena proti nobeni državi; gre za vzajemno koristno in 
konstruktivno platformo, na kateri lahko države z zadevnega območja z EU stkejo tesnejše odnose, če to želijo. 
EU od nobene partnerice ne zahteva, da izbira med njo in katero drugo državo. Zavzemamo se za dobre 
sosedske odnose. Pri vzhodnem partnerstvu spoštujemo hotenja in ambicije vsake posamezne partnerske 
države.  
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MIT št. 3  
 

 

Vzhodno partnerstvo vodi v destabilizacijo ali menjavo režima 
NE BO DRŽALO: Preobrazbena hotenja vzhodnega partnerstva so usmerjena v pozitiven prispevek k življenju 
državljanov Evropske unije in držav, vključenih v vzhodno partnerstvo. Ena od ključnih poti, da se to doseže, je 
utrjevanje in spodbujanje demokratičnih pravil in načel. EU partnerskim državam ne vsiljuje nikakršnega 
ukrepanja ali programa. Splošni cilj sodelovanja je oblikovanje skupnega prostora, ki ga bodo družile 
demokracija, blaginja in stabilnost, v skladu s hotenji vsake posamezne države. 

 
 

MIT št. 4  
 

 

Program vzhodnega partnerstva je partnericam vsiljen ne glede na njihove 
želje 
NE BO DRŽALO: Vzhodno partnerstva je skupna pobuda Evropske unije in šestih partnerskih držav. Nikomur ni 
bilo vsiljeno in zadevne države lahko izbirajo, s kakšno zavzetostjo in ambicijami bodo sodelovale. EU 
partnerskim državam ne vsiljuje nikakršnih reformnih načrtov niti vrednot. Dejansko je res prav nasprotno. Za 
usklajevanje s standardi EU se odločajo partnerske države same. To uresničujejo na primer tako, da vzpostavljajo 
pregledne in odgovorne upravljavske strukture ter harmonizirajo industrijske standarde v prid medsebojni 
trgovini. 
 
 

MIT št. 5  
 

 
 

To je tratenje denarja EU, saj ga požira korupcija 
NE BO DRŽALO: Sredstva EU so ves čas podvržena strogim pravilom glede nadzora in poročanja. Ob tem velja 
dodati, da korupcija najmočneje prizadene navadne ljudi, zato je ena najpomembnejših prednostnih nalog, ki jih 
EU podpira v partnerskih državah, prav zatiranje korupcije, in sicer: z reformo pravosodja; ustavno in volilno 
reformo; splošnim izboljšanjem poslovnega okolja in reformo javne uprave. Podpiranje teh reform, ki jim gre za 
doseganje pravičnih in poštenih sistemov z zavornimi in ravnotežnimi mehanizmi, je v interesu tako državljanov 
EU kot državljanov partnerskih držav. 
 
 

MIT št. 6  
 

 

Vzhodno partnerstvo botruje množičnemu preseljevanju iz teh držav v 
Evropsko unijo 
NE BO DRŽALO: Evropska unija je z Gruzijo, Republiko Moldavijo in Ukrajino sklenila sporazume, na podlagi 
katerih lahko njihovi državljani, če imajo biometrični potni list, potujejo v schengensko območje brez vizuma, in 
sicer za 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Pridejo lahko kot turisti, na obisk k sorodnikom in 
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prijateljem ali v poslovne namene, ne pa tudi da bi delali. Za Armenijo in Azerbajdžanom veljata sporazuma o 
poenostavitvi vizumskih postopkov, in čeprav je še vedno treba pridobiti vizum, je upravno breme za njune 
državljane, ki potujejo v schengensko območje, zdaj manjše. Vzporedno s temi sporazumi obstajajo tudi 
sporazumi o ponovnem sprejemu, ki določajo postopke za vrnitev nezakonitih priseljencev v njihove države, tudi 
tistih, ki so vpleteni v kriminalne dejavnosti. Osebe, ki prehajajo zunanje meje EU, se sistematično preverjajo po 
ustreznih podatkovnih zbirkah, s čimer se zagotavlja, da ne predstavljajo grožnje za javni redu, notranjo varnost 
ali javno zdravje. Med temi podatkovnimi zbirkami je tudi schengenski informacijski sistem in Interpolova zbirka 
podatkov o ukradenih in izgubljenih potnih listinah. Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex), vodi 
poseben projekt, namenjen izboljšanju upravljanja meja v šesterici partnerskih državah. Pristojni organi se lahko 
udeležijo prav zanje zasnovanega usposabljanja, ki naj bi jim pomagalo izboljšati varnost, zaščititi posebej 
izpostavljene osebe (npr. prosilce za azil, žrtve trgovine z ljudmi), preprečevati čezmejni kriminala in zmanjšati 
korupcijo. 
 
 

MIT št. 7  
 

 

S prosto trgovino prihaja tudi nelojalna konkurenca v obliki izdelkov iz 
partnerskih držav in cenejše delovne sile 
NE BO DRŽALO: Trgovinski odnosi med EU in partnerskimi državami so koristni za obe strani. Države, vključene v 

vzhodno partnerstvo, evropskim podjetjem prinašajo nove trge in potrošnike, poglobljena in celovita območja proste 
trgovine z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino pa prebivalcem teh držav zagotavljajo večjo izbiro, kakovost in varnost 
izdelkov na trgu, in sicer zahvaljujoč poostritvi standardov na področju varstva potrošnikov. Izvoz EU v šesterico 
partnerskih držav se je skoraj podvojil, saj se je s 16,3 milijarde EUR leta 2004 povečal na 30 milijard EUR leta 
2016. Obetavni so tudi podatki za prvih osem mesecev leta 2017, kažejo namreč, da je dvostranska trgovina v 
vseh šestih državah v očitnem porastu. Carinske kontrole na zunanjih mejah EU pomenijo, da morajo uvoženi 
izdelki še vedno ustrezati standardom in zahtevam EU. Poleg tega lahko EU sprejme ukrepe, če se katera od panog 
v Uniji pritožuje, da ima zaradi nepoštenih praks, kakršni sta damping in subvencije, škodo. 
 
 

MIT št. 8  
 

 

EU v okviru vzhodnega partnerstva sodeluje z voditelji, ki ne spoštujejo 
demokracije ali človekovih pravic 
NE BO DRŽALO: Evropska unija je bila ustanovljena na načelih demokracije in spoštovanja človekovih pravic. Je 
nosilka in zagovornica teh vrednot tako znotraj svojih meja kot zunaj njih. Dodana vrednost vzhodnega 
partnerstva je v tem, da državam članicam Evropske unije in šesterici partnerskih držav nudi platformo za 
srečevanje ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Trdnejše upravljanje, vključno s krepitvijo institucij in dobrega 
upravljanja, je v okviru vzhodnega partnerstva eno od prednostnih področjih. Evropska unija zunaj večstranskega 
okvira vzhodnega partnerstva z vsako posamezno državo goji tudi močne dvostranske odnose in vprašanja v 
zvezi z demokracijo in človekovimi pravicami načenja v posebnih vsakoletnih dialogih. 
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MIT št. 9  
 

 

Kdor je član vzhodnega partnerstva, ne more biti član Eurazijske gospodarske 
unije 
NE BO DRŽALO: Sodelovanje pri vzhodnopartnerski pobudi se ne izključuje s članstvom v Evrazijski gospodarski 
uniji. Armenija in Belorusija, na primer, sta vključeni v obe. EU podpira regionalno povezovanje povsod po svetu. 
Vendar pa svojo podporo utemeljuje na svobodni izbiri sodelujočih držav in spoštovanju mednarodnega prava, 
vključno s spoštovanjem mednarodnih meja. Možnosti za sodelovanje Evropske unije z Evrazijsko gospodarsko 
unijo, če bi se države članice EU odločile zanj, obstajajo, vendar usklajeno z izvajanjem sporazumov iz Minska. 
 
 

MIT št. 10  
 

 

Državljani EU nimajo od vzhodnega partnerstva nobene koristi 
NE BO DRŽALO: Stabilnost, varnost in blaginja v državah v našem sosedstvu so nepogrešljive za stabilnost, 
varnost in blaginjo v sami EU ter neposredno koristijo njenim državljanom. Cilj vzhodnega partnerstva je 
oblikovanje skupnega območja s prav takšnimi lastnostmi. Poleg tega vzhodno partnerstvo podjetjem na obeh 
straneh prinaša nove trge in potrošnike, zlasti po podpisu pridružitvenih sporazumov, ki vključujejo poglobljena in 
celovita območja proste trgovine. S temi sporazumi je bila državljanom, podjetjem in regijam v EU zagotovljena 
zaščita geografskih označb in intelektualne lastnine. Med drugimi prednostmi, ki jih prinašajo vzhodno 
partnerstvo in tesni odnosi z našimi vzhodnimi sosedami, so porast turizma in priložnosti za izmenjave, zlasti za 
mlade (npr. program Erasmus+, Mladinski forum vzhodnega partnerstva) Evropska unija podpira tudi neodvisne 
medije v državah vzhodnega partnerstva, saj je kritično in svobodno medijsko okolje odločilnega pomena za 
demokracijo, ta pa zopet prispeva k stabilnosti v sosedstvu 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_en
http://www.consilium.europa.eu/sl/meetings/international-summit/2017/11/24/

