A keleti partnerség ötödik csúcstalálkozója Brüsszelben

Tévhitek a keleti partnerségről
ELSŐ TÉVHIT
A keleti partnerségben való részvétel uniós tagsághoz vezet
A TÉNYEK: A keleti partnerség kezdeményezés nem része az uniós bővítési folyamatnak. Célja a demokrácia, a
jólét, a stabilitás és a szorosabb együttműködés közös térségének a kialakítása. A keleti partnerség
kezdeményezés inkluzív keretet biztosít az uniós tagállamok, valamint Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, a
Moldovai Köztársaság, Örményország és Ukrajna számára ahhoz, hogy együttműködést folytassanak egymással
mindenekelőtt a következő területeken: 1. gazdasági fejlődés és piaci lehetőségek; 2. az intézmények és a jó
kormányzás megerősítése; 3. hálózatfejlesztés, energiahatékonyság, környezetvédelem és éghajlatváltozás;
valamint 4. mobilitás és emberek közötti kapcsolatok. Minden ország szabadon választja meg az együttműködés
szintjét, továbbá azokat a célokat, amelyeket az Európai Unióval folytatott kapcsolataiban el kíván érni.

MÁSODIK TÉVHIT
Az EU azért hozta létre a keleti partnerség kezdeményezést, hogy provokálja
Oroszországot
A TÉNYEK: A keleti partnerség kezdeményezés egyetlen ország ellen sem irányul. A kelet partnerség
kölcsönösen előnyös és konstruktív fórumot biztosít a térség országai számára ahhoz, hogy szorosabb
kapcsolatot alakíthassanak ki az Unióval, amennyiben így döntenek. Az EU egyetlen partnerétől sem követeli
meg, hogy válasszon az EU vagy bármely más ország között. Mi a jószomszédi kapcsolatok mellett szállunk
síkra. A keleti partnerség tiszteletben tartja az egyes partnerországok egyedi törekvéseit és céljait.

HARMADIK TÉVHIT
A keleti partnerség destabilizációt, illetve rezsimváltást idéz elő a
partnerországokban
A TÉNYEK: A keleti partnerség célja, hogy reformokat ösztönző programjával kedvező változásokat idézzen elő
az Unió és a keleti partnerországok polgárainak életében. E cél elérésének egyik alapvető módja a demokratikus
szabályok és elvek meggyökereztetése és betartásuk ösztönzése. Az EU egyetlen intézkedést vagy programot
sem ír elő a partnerországok számára. Az együttműködés átfogó célja, hogy az egyes országok egyedi
törekvéseivel összhangban kialakítsuk a demokrácia, a jólét és a stabilitás közös térségét.

NEGYEDIK TÉVHIT
Az EU a keleti partnerség programját akaratuk ellenére erőlteti rá a
partnerországokra
A TÉNYEK: A keleti partnerség az Európai Unió és a hat partnerország közös kezdeményezése. Nem erőltették rá
senkire, és az országok szabadon választják meg szerepvállalásuk és törekvéseik szintjét. Az EU semmilyen
reformprogramot és semmilyen uniós értéket nem erőltet rá a partnerországokra. Ennek épp az ellenkezőjéről
van szó: a partnerországok maguk döntenek úgy, hogy igazodnak az uniós normákhoz. Erre egyebek mellett úgy
kerül sor, hogy a partnerországok átlátható és elszámoltatható kormányzati struktúrákat alakítanak ki, valamint
a kölcsönös kereskedelmi lehetőségek kiaknázása érdekében harmonizálják ágazati szabványaikat.

ÖTÖDIK TÉVHIT
Uniós pénzek mennek veszendőbe a korrupció miatt
A TÉNYEK: Az uniós pénzeszközök felhasználására mindig szigorú nyomonkövetési és jelentéstételi eljárások
vonatkoznak. Ezenfelül az EU prioritásként kezeli a korrupció elleni küzdelmet: a partnerországokban támogatott
tevékenységek közül ez az egyik legfontosabb, már csak azért is, mert a korrupció az átlagembereket sújtja a
legjobban. Ezt a küzdelmet az igazságszolgáltatási rendszer reformja, alkotmányos és választási reformok, az
üzleti klíma általános javítása, valamint a közigazgatás reformja segíti elő. Ezek a reformok egy tisztességes, a
fékek és ellensúlyok elve mentén működő rendszer létrehozására irányulnak, így azok támogatása az uniós
polgároknak és a partnerországok polgárainak is érdekében áll.

HATODIK TÉVHIT
A keleti partnerség lehetővé tette a partnerországokból az Európai Unióba
irányuló tömeges migrációt
A TÉNYEK: Az Európai Unió olyan megállapodásokat kötött Grúziával, a Moldovai Köztársasággal és Ukrajnával,
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amelyek lehetővé teszik ezen országok biometrikus útlevéllel rendelkező állampolgárai számára, hogy vízum
nélkül beléphessenek a schengeni térségbe, és bármely 180 napos időszakban 90 napot ott tartózkodhassanak.
Érkezhetnek turisztikai vagy üzleti céllal, felkereshetnek rokonokat és barátokat, munkát azonban nem
vállalhatnak. Azerbajdzsánnal és Örményországgal olyan vízumkönnyítési megállapodások vannak érvényben,
amelyek értelmében a vízumkötelezettség ugyan fennáll, de az azeri és az örmény állampolgárokra kevesebb
adminisztratív teendő hárul a schengeni térségbe történő beutazáskor. Ezekhez a megállapodásokhoz
visszafogadási megállapodások tartoznak, amelyekben kialakítják azokat az eljárásokat, amelyek az illegális
bevándorlóknak – köztük a bűncselekményt elkövető illegális bevándorlóknak – a származási országukba
történő visszaküldésére vonatkoznak. A határőrök a megfelelő adatbázisok lekérdezésével szisztematikusan
ellenőrzik az EU külső határait átlépő személyeket, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy azok nem jelentenek
veszélyt a közrendre, a belső biztonságra és a közegészségre nézve. Ezen adatbázisok közé tartozik a Schengeni
Információs Rendszer, valamint az ellopott és elvesztett úti okmányokat tartalmazó Interpol-adatbázis is. Az
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) külön projekt keretében dolgozik azon, hogy megerősítse a
határigazgatást a hat partnerországban. Az érintett hatóságok részére célirányos képzést kínálunk, hogy
segítsük őket a biztonság javításában, a kiszolgáltatott helyzetű személyek védelmének biztosításában (a
menedékkérőket és az emberkereskedelem áldozatait is ideértve), a határokon átnyúló bűnözés megelőzésében
és a korrupció visszaszorításában.

HETEDIK TÉVHIT
A szabadkereskedelem révén a partnerországok termékei tisztességtelen
versenyt idéznek elő az uniós piacon, és a szabadkereskedelem utat nyit az
olcsóbb munkaerő előtt
A TÉNYEK: Az EU és a partnerországok közötti kereskedelmi kapcsolatok kölcsönös előnyöket biztosítanak a felek
számára. A keleti partnerség országai új piacokat és fogyasztókat kínálnak az európai vállalkozások számára, a
Grúziával, Moldovával és Ukrajnával megvalósuló mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek nyomán
pedig ezekben az országokban a polgárok több, illetve – a szigorúbb fogyasztóvédelmi előírásoknak köszönhetően
– jobb minőségű és biztonságosabb termékekhez jutnak majd hozzá. A hat partnerországba irányuló uniós export
értéke a 2004. évi 16,3 milliárd euróról 2016-ra 30 milliárd euróra – vagyis közel a duplájára – nőtt. A 2017-es év
első nyolc hónapjára vonatkozó számadatok ugyancsak ígéretesek: mind a hat ország esetében egyértelmű
növekedést mutatnak a kétoldalú kereskedelem volumenét illetően. Az EU külső határain végzett vámellenőrzések
értelmében a partnerországokból importált termékeknek továbbra is meg kell felelniük az uniós szabványoknak és
követelményeknek. Ha pedig az Unióban működő gazdasági ágazatok arra panaszkodnak, hogy a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatok – mint például a dömping vagy a szubvenció – károkat okoznak nekik, az EU-nak
lehetősége van intézkedéseket hozni.

NYOLCADIK TÉVHIT
Az EU a keleti partnerségen keresztül olyan vezetőkkel működik együtt, akik
nem tartják tiszteletben a demokráciát és az emberi jogokat
A TÉNYEK: Az Európai Unió a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásának elvén alapul. Az EU a
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határain belül és kívül egyaránt síkra száll ezen értékek mellett és védelmezi azokat. A keleti partnerség
hozzáadott értéke abban rejlik, hogy fórumot kínál az uniós tagállamok és a hat partnerország számára a
párbeszédhez, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztásához. A kormányzás – és azon belül
is az intézmények és a jó kormányzás – erősítése egyike a keleti partnerség kiemelt területeinek. A keleti
partnerség jelentette multilaterális kereten kívül az EU a partnerországok mindegyikével erőteljes kétoldalú
kapcsolatot is ápol, és külön éves párbeszédet folytat velük a demokrácia és az emberi jogok területéhez
kapcsolódó kérdésekről.

KILENCEDIK TÉVHIT
A keleti partnerségben való tagság kizárja, hogy ezek az országok az
Eurázsiai Gazdasági Unió tagjai legyenek
A TÉNYEK: A keleti partnerség kezdeményezésben való részvétel nem zárja ki az Eurázsiai Gazdasági Unión
belüli tagságot. Belarusz és Örményország például mindkettőben részt vesz. Az EU a világon mindenütt
támogatja a regionális integrációt. Támogatása mindazonáltal a részt vevő országok szabad akaratán és a
nemzetközi jog tiszteletben tartásán alapul, amibe a nemzetközi határok tiszteletben tartása is beletartozik. Ami
magának az Európai Uniónak az Eurázsiai Gazdasági Unióval való együttműködését illeti, ez abban az esetben
lehetséges, ha az uniós tagállamok így döntenek, és erre az együttműködésre a minszki megállapodások
végrehajtásával összhangban kerülhet sor.

TIZEDIK TÉVHIT
Az uniós polgárok nem profitálnak a keleti partnerségből
A TÉNYEK: Az EU saját stabilitása, biztonsága és jóléte szempontjából alapvető fontosságú, hogy
szomszédságát stabil, biztonságos és virágzó országok alkossák. A keleti partnerség célja olyan közös térség
kialakítása, amelyről mindez elmondható. Ha ez megvalósul, abból az uniós polgárok is közvetlenül
profitálhatnak. A keleti partnerség ezen túlmenően mindkét oldalon új piacokat és fogyasztókat hoz a
vállalkozások számára, mindenekelőtt olyan társulási megállapodások aláírása révén, amelyek mélyreható és
átfogó szabadkereskedelmi térségek megvalósítására is kiterjednek. E megállapodások értelmében oltalom alatt
állnak az uniós régiók földrajzi jelzései, mint ahogy az uniós polgárok és vállalkozások szellemi tulajdona is. A
keleti partnerség és a keleti szomszédainkkal ápolt szoros kapcsolatok előnyei között említhető még a turizmus
erősödése és a cserelehetőségek növekedése, ez utóbbi mindenekelőtt a fiatalok esetében (például az Erasmus+
programon és a keleti partnerség ifjúsági fórumán keresztül). Az Európai Unió a média függetlenségének
megvalósítását is támogatja a keleti partnerség országaiban, tekintettel arra, hogy egy szabad és kritikát is
megfogalmazni képes médiakörnyezet megléte elengedhetetlen a demokráciához, ami pedig előmozdítja a
stabilitást az EU szomszédságában.

Learn more about the 5th Eastern Partnership summit
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